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Velencei események – röviden

Címlapon: 

Ballagás a Zöldliget  

Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű 

Baptista Általános Iskolában

Fotó: Stehlik Norbert

Július 1. – Éber Péter László  
Augusztus 1. amatőr festő kamarakiállítása 
  munkanapokon 13.00–18.00 óráig. 
 Megnyitó: július 1. 18.00 órakor
 Wenckheim-kastély  (Tópart u. 52.)

Július 2. ROCKSTRAND  
 Egész nap rockkoncertek
  10.00 órától másnap reggelig            
 Drótszamár Park és Kemping (Kemping u. 2.)
  Belépőjegy: 3500 Ft  

(12 év alatt szülői felügyelettel díjtalan)

Július 7–10.  X. Bud Spencer és Terence Hill Rajongói 
Fesztivál  
Filmvetítések, vetélkedők, koncert, diszkó

 Kezdés: július 7., 19.00
 Drótszamár Park és Kemping (Kemping u. 2.)
 Napijegy: 2900 Ft (mind a 4 napra 4800 Ft)

Július 8. Küzdelem a Korzón!
  A Profi Kempo Gála sorozat újabb fordulója
  Látványos, kemény küzdelmek, akciók
 17.00–23.00            
 Velence Korzó (Tópart u. 47.)

Július 9. A láng üzenete
  Fuss és támogass, üzenj a magyar 

olimpikonoknak
  Futás az olimpiai fáklyával, kvízjáték
 9.00–11.30
 Velence Korzó - strand

Július 12–17. EFOTT – Csak szabadon!
  A legnagyobb egyetemi-főiskolai fesztivál 

koncertekkel, sport- és    kulturális 
programokkal, hazai és külföldi sztárokkal

 Kezdés: július 12., 15.00
 Velencei Vízi Vár (Északi strand, Enyedi u.)
  Hetijegy: 21 000 Ft, napijegy: 7500 Ft, 

hétvégi jegy: 13 000 Ft
 Velencei-tavi lakosoknak hetijegy 12 990 Ft

Július 13.  Bëlga koncert
  20.00
 Velencei Vízi Vár (Északi strand, Enyedi u.)
 Napijegy: 7500 Ft

Július 14.  Dumaszínház – Kiss Ádám
  15.00
 Velencei Vízi Vár (Északi strand, Enyedi u.)
 Napijegy: 7500 Ft

Július 14.  Tankcsapda koncert 
  21.00
 Velencei Vízi Vár (Északi strand, Enyedi u.)
 Napijegy: 7500 Ft

Július 15. Rudimental koncert
  21.00
 Velencei Vízi Vár (Északi strand, Enyedi u.)
 Napijegy: 7500 Ft

Július 16.  Ganxsta Zolee és a Kartel  koncert
  18.30
 Velencei Vízi Vár (Északi strand, Enyedi u.)
 Napijegy: 7500 Ft

Augusztus 5.  Anyatejes táplálás világnapja
  Előadások, bemutatók, tanácsadás és 

Ringató foglalkozás várandós anyák és 
kisgyermekes családok részére

 9.00–12.00-ig
  Zöldliget Általános Iskola Liget Iskolarész 

(Velence, Kis u.1.)

Velence Város programjairól, eseményeiről bővebben 
tájékozódhat az interneten a www.velence.hu és a  
www.velenceturizmus.hu weboldalakon, illetve Velence 
Város Hivatalos Facebook-oldalán: www.facebook.com/
Velencevaros

Felelős kiadó: Velence Város Önkormányzata
A szerkesztőbizottság címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: 06 22/589-402, E-mail: hivatal@velence.hu
Főszerkesztő: Mátay Balázs +36 20/542 0686, hirado@velence.hu
Társ szerkesztők: Koszti András, Pápai Szabó György,  
Solymosy József, Stehlik Norbert (fotó), Vágó Tamás
Nyomdai kivitelezés: Grafit Pencil Nyomda Kft., 1046 Budapest, Klauzál u. 9.
Telefon: 06 1/370-8384 info@grafitpencil.hu
ISSN 2415–9670
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Kedves Velenceiek! Képviselői fogadóórák 
2016. június

Dr. Sirák András 
 2016. július 7. (csütörtök) 15.00–16.00
Dr. Sirák Andrásné 
 2016. július 7. (csütörtök) 15.00–16.00
Fésűs Attila 
 2016. július 1. (péntek) 8.00–10.00
Juhász Gyula 
 2016. július 4. (hétfő) 8.00–10.00
Martinovszky József  
 2016. július 4. (hétfő) 10.00–12.00
Szabó Attila 
 2016. július 8. (péntek) 8.00–10.00
Szabó György 
 2016. július 21. (csütörtök) 14.00–15.00
Uj Roland 
 2016. július 4. (hétfő) 10.00–12.00

Helye:  Polgármesteri Hivatal, Velence, 
Tópart u. 26.
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Június 11-én ünnepeltük a Velencei Sport 
Egyesület 80. születésnapját. Sajnos az 
örömteli eseményt a felnőtt csapat körüli 

problémák árnyékolták be.
Sokan olvasták a Fejér Megyei Hírlapban 

megjelent írást a Velencei Sport Egyesület 
nehéz helyzetéről, el is terjedt a városban a 
híresztelés, hogy megszűnik a klub. Az tény, 
hogy a felnőtt csapat játékosainak többsége 
távozik a szezon végén, Pavlik József edzővel. 
Ez azonban nem jelenti az egyesület végét.

A megyei újságban megjelent írás azt a 
benyomást próbálja kelteni, mintha a város 
képviselő-testülete nem tett volna meg min-
dent a csapat sikerének érdekében. A város 
2015-ben 7.800.000,- Forinttal, idén pedig az 
első félévre 3.900.000,- Forinttal támogatta a 
sport egyesületet, ez a támogatás a második 
félévre is biztosítva lesz. Az idei évtől már az 
épületek közüzemi díjait is az önkormányzat 
fizeti. A szponzorok kereséséből magam is 
kivettem a részem, sok céggel tárgyaltam, és 
ennek köszönhetően több millió forint bevé-
telhez jutott a csapat. Az infrastruktúra fej-
lesztésének elmaradásáért is a várost kárhoz-
tatja a cikk, holott Magyarországon egyetlen 
csak Velence méretű település kapott stadi-
onépítésre támogatást. Azokra a forrásokra, 
amelyek ilyen jellegű beruházásra rendelke-
zésre állnak (TAO, MLSZ), az egyesületnek 

kell pályáznia. Terveim szerint a város 2017. 
évi költségvetésében el fogunk különíteni egy 
keretet, amelyet a klub által használt épület-
részek (klubhelyiség, öltöző, vizesblokk) fel-
újítására fogunk költeni.

A klub 80 éves múltjához méltatlan a ki-
alakult helyzet, ahogy az is, hogy ezen az 
ünnepen a felnőtt csapat nem volt hajlan-
dó kiállni. A problémák emlegetése helyett 
azonban érdemes a lehetőségeket is meglátni, 
és azokat felhasználva továbblépni.

Az egyesület jelenleg közel 150 gyer-
mek számára jelenti a heti rendszerességű, 
versenysport szintű sportolási lehetőséget 
a különböző korosztályokban. Az edzések 
megtartása, a felszerelések beszerzése és a 
tornákon való részvétel, minden híresztelés 
ellenére, továbbra is biztosított, ugyanúgy, 
mint az edzői háttér.

A születésnapi rendezvény jó hangulata 
reményre ad okot. A korosztályos csapatok 
villámkupájára érkező gyerekek szülei lelke-
sen szurkoltak és segítettek a büfében, vala-
mint az ebéd kiosztásánál. Minden résztvevő 
éremmel térhetett haza, a srácok élvezték a 
felnőtt csapattal vívott barátságos mérkőzést. 
Olyan közösségi élményt sikerült teremteni, 
amely amellett, hogy közös szülő-gyermek 
programra adott lehetőséget, a focit állította 
a középpontba. A képviselő-testület biztosí-

totta a megszervezéshez szükséges forrást, és 
a sikert látva biztos, hogy a jövőben is támo-
gatni fogja a hasonló rendezvényeket.

Meggyőződésem, hogy Velence olyan fel-
nőtt csapatot tud kiállítani, ahol a játékosok 
játékosainak többsége helyi, így a szurkolók 
méginkább magukénak érzik a klubot.

Június 30. napjáig valamennyi csapatot 
nevezni fogjuk a Megye I. osztályba. A cél 
továbbra is a dobogó!

Hajrá Velence!
Koszti András
polgármester
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GYÓGYÍTÓINK
Rovatunkban hónapról  
hónapra bemutatjuk  
azokat az elhivatott  
szakembereket, akik sokat tesznek  
egészségünk megőrzése,  
betegségeink gyógyítása érdekében.  
Rövid interjúkban, lapszámonként,  
sorozatban ismertté tesszük őket  
(orvosok, ápolók, gyógyszerészek,  
és sorolhatnám…), akik hivatásuk révén városunk 
lakosságának egészségét védik, őrzik, megőrzik.

Dr. Szegedi József fogszakorvos
SoLyMoSy JóZSEF

VH.: Tisztelettel köszöntöm doktor urat, köszönöm, 
hogy lapunk rendelkezésére áll egy félórácskára.

Dr. Szegedi József: Nagyon szívesen! Igazán meg-
tisztelő a felkérésük, örömmel teszek eleget neki.

VH.: Kérem, szóljon néhány szót eddigi életútjáról, 
családjáról!

Dr. Szegedi József: 1989-ben végeztem a SOTE Fog-
orvostudományi Karán, diploma után Bódvaszilasra, 
egy Borsod megyei, az Aggteleki-karszt lábánál fekvő 
faluba kerültem, a körzetemhez tartozó csatolt telepü-
lésekkel együtt 8000 ember fogászati ellátásáért voltam 
felelős. Hét évet töltöttem el ezen a gyönyörű vidéken, 
sokat bicikliztem, túráztam az itt töltött évek alatt. 1992-
ben szakvizsgáztam, 1996 óta dolgozom Velencén, tehát 
lassan 20 éve… Feleségem tanár, Biatorbágyon élünk, a 
helyi református iskolában tanít, a fenntartó református 
gyülekezet tagjai vagyunk. Négy fiút nevelünk, ahogy 
mondani szoktuk, ritkán unatkozunk. 

VH.: Velencéhez kötődése, beleértve a természeti 
környezetet is?

Dr. Szegedi József: Édesanyám költözött Buda-
pestről Gárdonyba, az ő megromlott egészsége miatt 
kerestem állást a Velencei-tó környékén, így kerültem 
Velencére. Nagyon megszerettem a tavat, és a vidéket! 
A tó körülkarikázása itt is kedves hobbim lett, egy sze-
zonban, márciustól októberig nemritkán 2500 km került 
a bicikli távolságmérőjébe. Házasságkötésünk és Biator-
bágyra költözésem óta a kerékpározás gyakorisága erő-
sen lecsökkent, de a tó környéki kirándulás ma is kedves, 
közös családi program. Egyik kedvenc célpontunk a pá-
kozdi ingókövek. A fiúkkal gyakran focizunk az agárdi 
parkerdőben.

VH.: Kapcsolata a velencei emberekkel? Az Önkor-
mányzattal?

Dr. Szegedi József: A helyieket hamar megkedvel-
tem, barátságos, nyíltszívű emberek. Feltétel nélkül meg-
előlegezik a bizalmat, ha jóindulatot, lelkiismeretességet 
tapasztalnak, még jobban megnyílnak, és évtizedes hű-
séggel ajándékozzák meg az orvost. Az önkormányzattal 
való kapcsolatom korrektnek nevezhető, még nem akadt 
probléma, amit ne tudtunk volna együtt megoldani.

VH.: Egyes tekintélyes hírforrások szerint az elmúlt 
évtizedekben legrohamosabban és a leglátványosabban 
indult fejlődésnek a hadászat és a fogászat! Az elsőként 
említett „iparág” – dollármilliárdok befektetésével – ha-
talmas sikereket ért el az emberiség fizikai megsemmisí-
tésében. A másodikként említett tudomány pedig – sok 
szellemi termék felhasználásával – az emberiség fizikai 
állapotának sikeres javításában mutatkozik meg.

Dr. Szegedi József: Bár zsenge gyermekkoromban 

pilótának készültem, nem venném a bátorságot magam-
nak, hogy a hadászat fejlődésének irányait elemezzem, 
de a második megállapítás vonatkozásában tökéletesen 
egyetértek! A fogászat rohamosan fejlődik. Egyetemista 
koromban az implantáció (beültetés) kuriózumnak, és 
nem kockázatmentes beavatkozásnak számított, ma az 
átlagos fogászati praxis szerves része. Sikerességi rátája 
meghaladja a 97%-ot. A digitális forradalom a fogá-
szatban is tarol! A röntgenfelvételeket már nem filmre, 
hanem digitális szenzorra készítjük, így, egy-két évtized 
múlva, elfelejthetjük a kellemetlen lenyomatvételi eljárá-
sokat, egy szkennerrel „letapogatjuk” az előkészített fo-
gakat, egy számítógép-vezérelt frézgép pedig egy cirkó-
nium (Zr a periodikus rendszer 40. sz. eleme) tömbből 
kifaragja a szuper pontos koronát, hidat. A fogtechnikus 
afféle szoftvermérnökké változik, a manuálisan végzett 
munkája minimálisra zsugorodik.

VH.: Kétféle ember él a világon, így Velencén is. 
Az egyik csoport: amelyiknek már fájt a foga, a másik 
csoport: amelyiknek csak ezután fog fájni. Mik azok a 
preventív tennivalók, amelyek segítségével az ember né-
mileg (!) kikerülhet e két csoportból?

Dr. Szegedi József: Nos, a fogfájás (a traumák okozta 
sérüléseket leszámítva) egyáltalán nem egy elkerülhetet-
len sorscsapás, amely előbb-utóbb mindannyiunkat elér! 
Csak egy kis fegyelemre, és következetességre van szük-
ség. Az első a gondos, rendszeres, és megfelelően végzett 
fogápolás! A második kulcsszó, a félévente elvégzett fo-
gászati szűrés, még akkor is, ha semmilyen panaszunk 
nincsen. Ha ezeket betartjuk, nagyon nagy baj nem tör-
ténhet sem fogászati, sem onkológiai szempontból. Egy-
szóval: legyünk egy kicsit fogtudatosabbak, és ne vissza-
szerezni, hanem megtartani akarjuk az egészségünket!

VH.: A fogfájás alattomos! Rászánjuk magunkat, el-

megyünk a fogorvoshoz. Már útközben csökken a fájás, 
odaérve megszűnik. No, majd holnap vagy holnapután 
– gondoljuk – és hazamegyünk. Éjjel ránk tör a fájás! Sa-
jog, nyilallik, hasogat, de nagyon! Rettentően, kínzóan, 
elviselhetetlen a fájdalom! Amikor – a szomszéd kész-
letét is beleértve – már minden gyógyszerünk elfogyott, 
hová rohanhat az ember? Valóban! Doktor úr, mi az elér-
hetősége a legközelebbi fogászati ügyeletnek?

Dr. Szegedi József: Az előbb elmondottak fényében 
őszintén remélem, hogy nagyon kevés honpolgár kény-
szerül majd arra, hogy hajnalban vagy hétvégén egy 
fogászati ügyelet várójában szorongjon egy előre nem 
tervezett sürgősségi beavatkozásra várakozva. Ha mégis 
így alakul, Székesfehérváron az ELDENT fogászat tart 
hétvégén térítéses fogászati ügyeletet: Székesfehérvár, 
Berényi út 33. szám alatt.

VH.: Hiszem, meghaladná a lap terjedelmét, ha vala-
mennyi felmerülő „fogügyi kérdésre” (például; szövőd-
mények stb.) választ kérnék doktor úrtól, ezért, végeze-
tül jó egészséget, és áldást, békességet kívánok a további 
munkájához.
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, GYÓGYSZERTÁRAK

I. sz. Családorvosi Rendelő

Rendel:  Dr. Szabó Irén
Rendelés helye: Velence, Fő utca 2.
Rendelő telefonszáma: 22/574-019
Rendelési idő:
hétfő: 8.00–12.00  Rendelés
kedd:   8.00–10.00 Terhesgondozás 

10.00–12.00 Rendelés
szerda: 8.00–12.00 Rendelés
csütörtök: 13.00–17.00 Rendelés
péntek: 8.00–12.00 Rendelés

II. sz. Családorvosi Rendelő

Rendel:  Dr. Tassy Péter
Rendelés helye: Velence, Balatoni u. 65.
Rendelő telefonszáma: 22/471-231
Rendelési idő:
hétfő: 9.00–12.00
kedd: 9.00–12.00
szerda: 13.00–17.00
csütörtök: 9.00–12.00
péntek: 9.00–12.00

Angelika Családorvosi Kkt.

Rendel:  Dr. Sirák András
Rendelés helye: Velence, Tópart utca 34.
Rendelő telefonszáma: 22/472-242, 22/598-149
Rendelési idő:
hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8.00–12.00 
kedd: 13.00–17.00

Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat

Rendelés helye: Velence, Balatoni u. 65. (7-es főút mellett)
Rendelő telefonszáma: 22/311-104
Ügyeleti időszak:
naponta hétköznap 17.00 órától másnap reggel 7.00-ig, 
munkaszüneti napokon 7.00 órától másnap reggel 7.00-ig.

I. sz. Fogorvosi körzet

Rendel: Feketéné Dr. Demeter Szilvia
Rendelés helye: Velence, Balatoni u. 65. (Szakorvosi 
rendelőintézet)
Rendelő telefonszáma: +36-20 970-4826 (csak rendelési 
időben hívható)
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök, péntek: 7.00–13.00, kedd: 11.00–17.00, 
szerda: 14.00–18.00

Fogorvosi rendelő

Rendel: Dr. Szegedi József
Rendelés helye: Velence, Fő u. 2.
Rendelő telefonszáma: +36-30-836-5895 (rendelési időben)
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök: 13.00–20.00, szerda: 8.00–17.00  
(8.00–12.00 iskolafogászat)

Gyermekorvosi rendelő  

Rendel:  Dr. Oszvald Éva
Rendelés helye: Velence, Balatoni út 65.
Rendelő telefonszáma: 22/472-156
Rendelési idő:
hétfő 13.00–16.00 
kedd 12.00–14.00 
szerda 13.00–16.00 
csütörtök 10.00–12.00 
péntek 9.00–12.00

I. sz. Védőnői körzet

Torma Csabáné
Velence, Balatoni út 65. Tel.: 20/967-3302
A körzetbe Velence ófalú és Bence-hegy településrészek 
tartoznak.
Terhestanácsadás: csütörtök: 10.00–11.00
Csecsemőgondozás és tanácsadás 
egészséges gyerekeknek: csütörtök: 8.00–9.00

II. sz. Védőnői körzet

Siposné Papp Judit
Velence, Balatoni út 65. Tel.: 20/425-5154
A körzethez tartozik Velence Újtelep és Velencefürdő 
településrésze.
Terhestanácsadás  
hétfő: 08.00–10.00
Csecsemőgondozás és tanácsadás egészséges 
gyermekeknek  
hétfő: 10.00–11.00

Gyógyszertárak

Velence Gyógyszertár
Velence, Balatoni út 65. Tel.: 22/589-524
Nyitva:  hétfő–péntek: 8.00–20.00 

szombat: 8.00–14.00

Vörösmarty Gyógyszertár Ófalu
Velence, Halász u. Tel.: 22/471-596
Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–15.00

Vörösmarty Gyógyszertár Újtelep
Velence, Iskola u. Tel.: 22/472-074
Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–15.00
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Nekem Velence...

Czuppon István, 
a Zöldliget Általános Iskola igazgatója

Velencei Híradó: Mit fog csinálni június 18-a után?
Czuppon István: Június 19-én összepakolok, mert 20-án indulunk az 
iskolai nyári táborba 321 gyerekkel és több, mint negyven pedagógussal 
egy hétre. Ezután a Baptista Oktatási Központ által az iskolánkba szerve-
zett nyelvi táborban dolgozunk amerikai önkéntesekkel, így a gyerekek az 
egész hetet angol anyanyelvű környezetben töltik, majd van még egy hét 
gyermektábor Orfűn. A nyári szünet alatt hétfőnként ügyeletet tartunk az 
iskolában, ezzel segítve a szülőket a nyár folyamán adódó ügyintézés me-
könnyítésében, továbbá hogy legyen elég időnk a tantárgyfelosztással és az 
órarendek összeállításával végezni. Hivatalosan augusztus 22-től kezdőd-
nek az értekezletek, de augusztus közepétől már az egész tantestület szinte 
naponta bejár. Az munkahelyi elfoglaltságok mellett azért pihenésre is jut 
idő, 27 éve minden évben elmegyek egy hétre horgászni, ezt idén sem fo-
gom kihagyni, ezen felül egy horvátországi és egy bulgáriai utat tervezünk 
a családdal.

Velencei Híradó: Miben több a Zöldliget más általános iskoláknál?
Czuppon István: Az értekezleteink elején elhangzik a mondat: “A Bap-

tista iskola több, mint iskola”. A tantestületen belül kialakult összetartás és 
a szülőkkel való személyes kapcsolattartás az, amit a Zöldliget Általános 
Iskola egyik nagy értékének tartok. Tudatosan törekszünk a közvetlenség 
fenntartására, tókerülő kerékpártúrát szervezünk, 13 km-es anyuka-apuka 
túrán veszünk részt, alapítványi bált rendezünk, az osztályok családi napot 
tartanak, ezek az események összekovácsolják a tanárokat és a családokat. 
Régóta tartó vita tárgya, hogy mennyire szabad beengedni a szülőket az is-
kolába, véleményem szerint fontos, hogy a hivatalos úton túl, akár a folyo-
són néhány mondatot tudjon váltani egymással az osztályfőnök és a szülő.

Velencei Híradó: Évek óta probléma a túljelentkezés, meddig növelhe-
tő az elsős diákok száma?

2003. augusztus 15. napjától látja el 
a Zöldliget Magyar-angol Két Tanítási 

Nyelvű Baptista Általános Iskola igazgatói 
feladatait. Előtte 19 éven keresztül dolgozott 

a gyermekvédelem területén. Kimagasló 
szakmai munkája és több száz velencei 

gyermek oktatásáért végzett tevékenysége 
elismeréseként idén március 15. napján Koszti 

András polgármester a Velence Emlékérem 
kitüntetésben részesítette.

Czuppon István: Minden kötelező beiskolázási körzetes gyereket fel-
veszünk, de sajnos a körzeten kívüli lakosoknak azt kell javasoljuk, hogy 
keressenek másik iskolát, mert nagyon komoly helyhiánnyal küzdünk. 
Eredetileg a két épületet 370 diák kiszolgálására tervezték, az elmúlt tan-
évben 570 diák járt az iskolába és jövőre elérjük a 600 főt.

Velencei Híradó: Az épület ki tudja szolgálni ezt a tanulói létszámot?
Czuppon István: Elértük az épület befogadóképességének határát. A 

működési engedélyünk 600 tanulóra szól, a kézmosók és WC-k száma mi-
att ez a felső határ. A tanulócsoportok számának növekedése miatt kény-
telen voltunk osztályteremként is használni a természettudományi, a rajz 
és a nyelvi szaktantermeinket, valamint a Zöld iskolarészben két osztályt 
kellett a tetőtérben elhelyeznünk. Hiába van két és fél tornatermünk, a heti 
öt kötelező testnevelés órából általában egyet az udvaron kell megtartani.

Velencei Híradó: Röviden össze tudná foglalni az iskola pedagógia 
programjának küldetésnyilatkozatát?

Czuppon István: Én abban hiszek, hogy egy 
dokumentum annyit ér, amennyi tartalommal 
képesek vagyunk megtölteni a hétköznapok so-
rán. Sok időt fordítok arra, hogy mindenkivel 
le tudjak ülni, ha bármilyen megbeszélnivalója 
van, legyen pedagógus vagy szülő. Éppen ezért 
az ajtóm szinte mindig nyitva áll. Ez a szemlélet-
mód igaz a tantestületre is, bármilyen új ötletre 
és kezdeményezésre nyitottak vagyunk, hiszen a 
célunk, hogy többet tudjunk adni a gyerekeknek, 
mint a környék iskolái. Jó példa erre a kéttany-
nyelvű oktatás bevezetése, kevesen tudják, hogy 
ezekhez a tantárgyakhoz a tanmeneteket, a tan-
könyveket, a digitális tartalmakat a tanárok írják, 
ami óriási energiabefektetés, és ezért köszönet jár 
Tóthné Benkő Mónika igazgató-helyettesnek, va-
lamint az angol munkacsoportnak. A két tanítási 
nyelvű képzés elindításával egy teljesen új oktatá-
si rendszert sikerült a tó környékén meghonosí-
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tanunk és ennek köszönhető, hogy míg más intézmények tanulóhiánnyal 
küzdenek, addig nálunk túljelentkezés van és a kéttannyelvű képzésbe elő-
zetes képességvizsgálat alapján lehet csak bekerülni.

Velencei Híradó: Milyen a hangulat a tanáriban? Elégedettek a tanárok 
az oktató-nevelő munkájuk eredményével?

Czuppon István: Néha magam is meglepődöm, mert a korábbi munka-
helyemen egy olyan nevelőtestületet hagytam ott, akik ha kellett volna 10 
centivel arrébb tolják az iskolát, de ez a nevelőtestület szintén képes erre, 
sőt. Tanév végére viszont a kollégák nagyon elfáradnak. Az összes osztály-
főnök osztálykirándulást, családi napot szervez, a tanárokat leterheli a sok 
dolgozat és feleltetés, hiszen valamennyi diák küzd a jó jegyekért. A két-
tannyelvű osztályokban mérjük a diákok nyelvi tudásának szintjét, amiről 
tanúsítványt állítunk ki a szülőknek. Ebben a tanévben négy kompetenci-
amérést kellett elvégeznünk, ezeket értékelni és adminisztrálni kell a meg-
felelő online felületen. Ha pedig mindennek vége, akkor jön az nyári tábor, 
ahol 300 gyerek felelősségét veszik a nyakukba, térítés nélkül, többnyire a 
szabadságuk terhére. 

Velencei Híradó: A nyelvi képzésen kívül milyen más tehetséggondozó 
programok vannak az iskolában?

Czuppon István: Az iskolában Tehetségpontot működtetünk, valamint 
megkaptuk az Ökoiskola címet. Saját lány tornász csapatunk van, akik leg-
utóbb bejutottak az országos diákolimpia döntőjébe. A labdarúgás után-
pótlás részére tornatermet biztosítunk egész évben. A Dávid Kornél Ko-
sárakadémia utódjaként működő Alba Regia SE szakosztályaival együtt-
működésben folynak a kosárlabda utánpótlás edzései. Ezen kívül vannak 
sportköreink (ritmikus gimnasztika, aerobik, kajak, vívás) és tantárgyak-
nak megfelelő szakköreink. Idén a legjobb teljesítményt a Velencei Sakkis-
kola tanulói szállították, akik idén elnyerték a korosztályos bajnoki címet.

Velencei Híradó: Egyre többet hallani, hogy idegen nyelv mellett prog-
ramozási nyelvet is tanulniuk kellene a gyerekeknek. Kéttannyelvű iskola-
ként élen járnak a nyelvoktatásban. Az informatika oktatása is hasonló 
szinten folyik?

Czuppon István: Az óraszám jelentősen kevesebb, mint a nyelvoktatás 
esetében, ezért a számítógép felhasználó szintű használatára és egyszerűbb 
feladatok megoldására alkalmas programozás oktatására koncentrálunk az 
órák során. Ma már szinte alig van olyan munkafolyamatot, amit ne szá-
mítógépes programok segítenének vagy irányítanának, így ahhoz, hogy a 
későbbiekben tanulmányaik, illetve munkájuk során ezeket a programokat 
magas szinten tudják használni, egy nyolcadikos diáknak rendelkeznie kell 
az alapkészségekkel a programozás területén.

Velencei Híradó: Mennyire tudják tartani a lépést az informatikai esz-
közök fejlődésével?

Czuppon István: Szerencsére ezen a téren jó helyzetben vagyunk. Min-
den osztályban van digitális tábla, számítógép, a tanárok rendelkeznek 
laptopokkal, a két informatika termünk is jól fel van szerelve. A probléma 
az, hogy ezeket az eszközöket 2-3 évente le kell cserélni, annyira gyors a 
technológiai fejlődés ezen a területen, és ezt az iskola költségvetéséből nem 
lehet kigazdálkodni. Eddig sikeresen pályáztunk, remélem, hogy a jövő-
ben is lesz ilyen lehetőség.

Velencei Híradó: A közösségi média, az online kommunikáció mára a 
gyerekek mindennapjainak részévé vált, sok tanuló kezében ott az okoste-
lefon. Előnyét vagy hátrányát látja egy tanár ennek a tanítás során?

Czuppon István: Az internet óriási segítséget jelent az oktatásban, 
például egy videó prezentáció összeállítása 13-14 éves gyerekeknek ma 
már készségszinten megy, azonban az állandó elérhetőség lehetősége sok 
konfliktus okozója is egyben. A házirendünk szerint a gyerekek a szüne-
tekben használhatják a telefonjukat. Azonban nem biztos, hogy a gyerek Folytatás a 25. oldalon

testi és szellemi épülését szolgálja, ha az egyikük telefonjának a nyom-
kodásával töltik a szüneteket. Főleg akkor amikor a szülők számonkérik 
az iskolát, hogy miért felnőtt tartalmat néz a gyerek, miközben az isko-
lai wifin tudjuk korlátozni a megtekinthető tartalmat, a gyerek kezében 
lévő készüléken viszont bármit megnézhetnek. Nincs olyan nap, amikor 
ne találnánk elhagyott telefont, és ugyan az iskola nem vállal felelősséget 
a telefonokért, mégis akár több százezer forintos értékekről van szó, ami-
nek meg kell találni a gazdáját, ez plusz munkát jelent a tanároknak. Sokat 
segítene, ha a szülők többet foglalkoznának azzal, hogy elmagyarázzák a 
gyerekeknek mit lehet és mit nem lehet az okostelefonnal elérhető infor-
mációval és kommunikációval kezdeni. Ebben komoly hiányosságot érzek.

Velencei Híradó: Az állandó elérhetőség, az üzenetküldő alkalmazások 
népszerűsége megváltoztatta a gyerekek közötti kommunikációt. Milyen 
hatással van ez a diákok nyelvi készségeire?

Czuppon István: Egyértelműen rossz. Élőbeszédben is előjönnek az 
üzenetküldések során használt rövidítések, szlengek, kifejezések. Szemé-
lyes tapasztalom, hogy sok gyerek nem érzi azt, hogyan kell megfogalmaz-
ni egy kérést. “Engedjen el!”, “Adjon egy zsebkendőt!” ilyenek hangzanak 
el, és egyáltalán nem értik, hogy mi ezzel a probléma, amikor szóvá teszem. 

Velencei Híradó: Egy felmérés szerint az iskolai verbális bántalmazá-
sok több mint fele az interneten történik. Nem olyan régen tévéreklámok-
ban hívták fel a szülők figyelmét az internetes zaklatás kockázataira. Fel 
tud lépni ez ellen az iskola?

Czuppon István: Év elején elmondom a diákoknak, hogy tilos, illet-
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ÉRTÜNK DOLGOZNAK
Óvodavezetőnk: 

Serhókné Varjas Edit
Velencei Híradó (Solymosy József): Tisztelettel köszöntöm Serhók-
né Varjas Editet, a Velencei Meseliget Óvoda vezetőjét. Köszönöm, 
hogy kérdéseink megválaszolásával, tengernyi elfoglaltsága mellett, a 
rendelkezésünkre áll.

Serhókné Varjas Edit: Szívesen teszem, köszönöm a lehetőséget.
VH.: Azért haladunk, fejlődünk. Alig néhány milliónyi éve lejöt-

tünk a fáról, és máris a Holdba röpködünk. Brunszvik Teréz mintegy 
200 éve megmondta, megírta, meghirdette, hogy a szocializációban, 
egyáltalán a személyiség kifejlődésében alapvetően meghatározó sze-
repe van a 3–6 éves kornak. Több tudomány és segédtudomány is iga-
zolta a megállapítást – például a HUMÁNETOLÓGIA az életkorhoz 
kötött imprinting (bevésődés) köztudottá tételével – erősítette a fon-
tos felfedezést. Erre máris (!) a 2011 évi CXC törvény 5§ 1 pontja kö-
telezővé teszi a gyermekek  3 és 6 éves kora közötti  óvodai nevelését. 

Serhókné Varjas Edit: Az óvoda a közoktatási rendszer szakmai
lag önálló nevelési intézménye, ami a családi nevelés kiegészítője a 
gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvodai nevelés a 
gyermek személyiségéhez alkalmazkodik, és minden gyermek számára 
biztosítja az egyenlő hozzáférést az egységes pedagógiai intézkedések 
következtében.  

Véleményem szerint az óvodai nevelés a közoktatási rendszer egyik 
legfontosabb „építő pillére”. Egy ház építésénél az alap a legfontosabb, 
mert erre épül a többi szint, a közoktatási rendszerben pedig az óvodai 
nevelés kell legyen a biztos alap, amire bátran lehet építkezni.  

A gyermekek lesznek a holnap felnőttjei és az elkövetkezendő év-
tizedek társadalmát ők építik majd, tehát nem mindegy, hogy milyen 
alapokra építenek. Óvodai nevelésünk az óvodásaink fejlődésének és 
nevelésének optimális feltételeit nyújtja, biztosítja a szabad játék lehe-
tőségét és megteremti az érzelmi biztonságot adó derűs, szeretetteljes 
légkört. 

Intézményünkben azonban arra is figyelünk, hogy lehet olyan 
gyermek, aki a családban nem kapja meg azt, amire szüksége van, és 

előfordulhat, hogy tőlünk, a pedagógusaitól mindezt megkaphatja. Ha 
mi a pedagógusai különb mintát mutatunk számára, mint a család, a 
gyermeknek lesz választási lehetősége melyik mintát, melyik utat kö-
vesse. 

A 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (1) bekez-
dése értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. Ezzel a lehető-
séggel többségében élnek is a szülők, mert ez nagy segítséget jelenthet 
anyagilag a családnak, és biztonságot, hogy gyermekük az intézményi 
nevelési rendszerben továbbra is megfelelő, optimális keretek között 
fejlődik.

VH.: Edit asszony, nem emlékszem a pontos fogalmazásra, de 
a hivatkozott rendelet egyik pontja azt tartalmazza, hogy bizonyos 
alapelvek betartása mellett, az óvodapedagógus helyi adottságoknak 
megfelelő  programokat készíthet. Ez mit jelent? Esetleg egy példával 
közérthetővé tenné?

Serhókné Varjas Edit: Tősgyökeres velencei lévén számomra kü-
lönösen fontos lakóhelyünk és környezete. Településünkön a Velen-
cei-tó, a Meleg-hegy sok szépséget, érdekességet, gazdag látnivalót 
kínál érdeklődő óvodásaink számára is. Csodálatos, természeti szép-
ségekben gazdag a lakóhelyünk, s Helyi Óvodai Programunkba a he-
lyi adottságoknak megfelelően tervezzük tevékenységeinket. Kihasz-
náljuk a természetes környezet nyújtotta lehetőséget sétáink, kisebb 
kirándulásaink alkalmával. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, 
hogy óvodásaink minél jobban megismerjék lakóhelyük természeti és 
társadalmi értékeit. Évszakonként megnézzük természeti környeze-
tünk változásait, az állatvilágot. Nyáron megfigyeljük a gyermekek-
kel, a vadkacsákkal, hattyúkkal tarkított ringatózó tavat, télen a drá-
gakőként csillogó befagyott „óriás vizet”. Pedagógiai programunkban 
kiemelten jelenik meg többek között a nyitott nevelési környezet, a 
környezetvédelem.

VH: Igen, értem. Ezért van az, hogy másokkal együtt magam is az 
óvodapedagógust valahogy szinte a legmélyebb tiszteletet kiérdemlő 
alkotóművészek csoportjába sorolom, hiszen a jövő nemzedéke sze-
mélyiségjegyeinek a megalkotói. Meghatározó gondolkodóink szerint 
Európa megmaradását – a nemzetállamokon keresztül – a nemzeti 
identitás biztosítja, melynek letéteményese éppen az ALFA (2010 után 
született) demográfiai csoport. A nevelési programokban ezt hogyan 
lehet érvényesíteni?  Hazaszeretet. Szocializáció. Környezetvédelem. 
Természetszeretet.  Idősek tisztelete. Viselkedési elvárások. Az írás-
jeleket is úgy alkalmaztam, hogy kitűnjön, a felsoroltak mindegyike 
egy-egy külön, magvas tartalmat jelentő fejezet, de valószínű, hogy 
tucatnyi „fejezetcímet” akár ki is felejtettem. Hogyan lehet mind en-
nek megfelelni, a kis magoncokat életerős palántává nevelni?

Serhókné Varjas Edit: Lokálpatriótának vallom magam és büszke 
vagyok és mindig is voltam arra, hogy velencei vagyok. Örömmel és 
megelégedettséggel tölt el, amikor a kis óvodásaink az Idősek napján 
műsorral köszöntik a nagyszülőket, vagy amikor a magunk módján 
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hozzá tudunk járulni városunk hírnevéhez, óvodásaink, pedagógusa-
ink színvonalas műsorokkal történő fellépéseivel, vagy közreműkö-
dünk városunk „megjelenésének” formálásában a virágosításban való 
részvétellel. Természeti és társadalmi értékek szeretetére és megbe-
csülésére neveljük óvodásainkat. Óvodánk tevékenységrendszerével 
és tárgyi környezetével, a nevelőtestület személyes példamutatásával 
segítik óvodásaink lokálpatrióta, környezettudatos magatartásának 
kialakulását. Óvodásainkkal bebarangoljuk a tópartot, a hegyet, be-
járjuk a város utcáit, parkjait, hiszen ez a város a miénk, és jó itt élni.

VH.: Hát igen, ha újra születnék, sem lennék, nem mernék óvoda-
pedagógus lenni. Az ember, látván a kézen fogva vonuló kis gyermek- 
gyönyörűségeket, nem is gondolja, hogy az őket vezető óvó néni mi-
csoda egy sokoldalú, egész embert követelő hivatás letéteményese, jól 
értelmezve: megszállottja.

Serhókné Varjas Edit: Én viszont biztos vagyok abban, amennyi-
ben újra születnék, akkor is kisgyermekekkel szeretnék foglalkozni. 
Az óvodai csoportban a gyermekek között minden fáradtságom, bár-
mennyire is az vagyok, elmúlik. „Magvas” gondolataik, csacsogásuk, 
csibészségük, szeretetük minden rossz hangulaton átlendít. Megnyug-
vást, erőt adnak, és ők feltétel nélkül elfogadják, hogy jót akarunk 
számukra. Sokszor már egy gyermeki mozdulatból tudjuk, milyen 
tevékenységre számíthatunk, azonban a gyermekek is rögtön megfej-
tik metakommunikációnkat. Különleges szimbiózis van közöttünk, az 
óvodások és az óvodapedagógusok között. 

VH.: Az intézet gyermeklétszáma 241 fő. Ha jól tudom, Edit asz-
szony a magasan képzett óvodapedagógus és szakpedagógusok, vala-
mint az intézményt fenntartó személyzettel együtt 35 ember munkáját 
szervezi, irányítja. Mindezt közmegelégedéssel! Szinte költőinek, in-
kább illetlenül feleslegesnek tűnik feltenni a kérdést, hogy mi hajtja, 
mi motiválja? A válasz automatikusan, magától adódik: ELHIVA-
TOTTSÁG! A megválaszolt kérdés helyett inkább azt kérdezem, hogy 
a szülők, munkatársak, a fenntartó, a felügyeleti szervek mennyire, 
milyen mértékben támogatják? Van-e olyan támogatási lehetőség, 
amelynek hiányát érzi?

Serhókné Varjas Edit: A velencei óvoda kisgyermekkorom óta 
meghatározó az életemben, hiszen az újtelepi településrészen voltam 
óvodás, és ugyanitt töltöttem tavaszi, nyári óvodapedagógiai szakmai 
gyakorlatom is. 1978-ban az ó-falusi óvodában kezdődött óvodape-
dagógusi pályafutásom. Az akkori vezető 1987-ben Kápolnásnyékre 
áthelyezett  tagintézmény-vezetőnek, s ekkor aktuális volt az a köz-
mondás, miszerint „Senki sem lehet próféta saját hazájában”. Ezen a 
településen 2005. 3. 15-én életutamért, illetve a községért végzett 

tevékenységemért Kápolnásnyék Község Képviselőtestülete „KÁPOL-
NÁSNYÉKÉRT” érdemérmet adományozott, mely elismerés velencei-
ként nagy örömet jelentett. 2005. augusztus 15-től dolgozom ismét Ve-
lencén, ma már 10 csoportos óvoda vezetőjeként.

Azt gondolom, hogy a pedagóguspálya iránti érdeklődésem, elkö-
telezettségem, már a korai tudatos pályaválasztásomban megnyilvá-
nult, döntésemet az otthonról hozott gyermekszeretet, a kiegyensú-
lyozott családi légkör befolyásolta. A pedagógusi hivatás talán egyik 
legfontosabb jellemzője a mai társadalomban az, hogy felgyorsult 
életünkben időt szakítunk arra, hogy a magunk és a körülöttünk élők 
számára meghitt, nyugodt perceket, órákat szerezzünk.

A pályám során, aminek alapját már 38. éve a gyermekek tisztelete 
táplálja, megerősödött bennem, hogy az óvodának mennyire fontos 
szerepe van az „emberpalánták” felnőttkori személyiségének megha-
tározásában. Fontosnak tartom, hogy hivatásunk gyakorlása során 
azon munkálkodjunk, kellő elhivatottsággal, etikus magatartással, 
hogy tőlünk olyan útravalót kapjanak óvodásaink, ami hozzásegíti 
őket boldogulásukhoz, későbbi életük sikereihez. 

Pályafutásom alatt mindig nyitott voltam az új, szakmai munkát 
segítő elképzelésekre, híve vagyok a „lifelong learning” az egész életen 
át tartó tanulásnak, így a folyamatos önképzést magamra nézve is kö-
telezőként kezelem, s erre buzdítom kollégáimat is.

Vezetői munkám során mindig a szakmai és emberi kapcsolatokra 
épített intézményi működtetés volt a célom a munkatársak, szülők és 
a fenntartó támogatásával. Eddigi vezetői pályafutásom alatt, 1987-
től négy polgármesterrel és öt jegyzővel biztosítottam a mindenkori 
intézményemben az optimális működést, teljes összhangban a fenn-
tartóval, a fenntartó elvárásai szerint. Természetesen a vezetőként 
konfliktusokkal is meg kellett birkóznom és valószínű még meg is 
kell, hiszen nincs és nem is lesz olyan közösség, ahol ne fordulna elő 
konfrontáció, azonban mindig a nézeteltérés megoldására törekszem. 

Hiszem és vallom: „Azok a legboldogabbak,  
akik a legtöbbet másokért tesznek”

 (Booker T. Wasington) 
VH.: Bocsánatát kell kérnem, de a hivatásbeli, majd szakmabeli kér-
dések fontossága miatt, elfelejtettem egyéni életéről, családjáról, nem 
utolsósorban Velencéhez kötődéséről kérdezni, kérem, szóljon ezek-
ről is néhány szót!

Serhókné Varjas Edit: Mint már az előbbiekben említettem tős-
gyökeres velencei családból származom, és amióta megszülettem 
Velencén élek. Férjemmel 1979 óta élek boldog házasságban. Szüle-
im telkén építettünk családi házat, és sajnos már csak édesanyám él 
szomszédunkban a szülői házban. Egy fiunk született, György 1983-
ban, aki testnevelő tanárként dolgozik a „szomszéd vár” iskolájában, 
ahol alapfokú és középfokú tanulmányait végezte. Szakmai pályafu-
tásom meghatározója és segítője volt a biztos családi háttér. Párom 
higgadtságával, építő kritikus véleményével mindig átsegített a nehéz-
ségeken. Férjem évtizedeken keresztül önkormányzati képviselőként 
tevékenykedett, velencei sportoló volt, majd sportvezetőként dolgo-
zott a közéletben. Gyermekünk is folytatja a szülői hagyományokat, 
hiszen sportolóként, most pedig utánpótlásedzőként tevékenykedik 
Velencén a labdarúgó-szakosztálynál. Örömmel tölt el, hogy a peda-
gógusmesterség általa tovább folytatódik, s remélem ő is minta lesz, és 
öröklődik majd ez a nagyon szép hivatás a családban generációkon át.

VH.: Edit asszony, kérem, engedje meg, hogy további munkájához 
is Isten áldását, sok megérdemelt sikert és eredményt kívánhassak. 
Köszönöm az interjút.
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2016. május 13-án ünnepeltük édesanyám, Ri-
ethmüller Dénesné 95. születésnapját az iván-
csai idősek Otthonában.

Pécelen született: öt nővére és  egy bátyja 
után valószínű ismét fiúra számíthattak nagy-
szüleim, de anyám már születésekor is tudott 
meglepetést okozni, így ő lett hetedikként a 
Rendek család kis üdvöskéje. A szigorú, de 
szeretetteljes nagycsalád légköre meghatározó 
szerepet játszott további életében. Ez lehetett 
az oka, hogy ellentétben apámmal közösségi 
ember volt világ életében.

Könnyen barátkozó, konfliktusokat elsimí-
tó, nyitott személyiség. 

Amikor Leányfalun volt postáskisasszony 
gyakran beszélgetett Móricz Zsigmonddal, 
vagy a nőktől sem igazán idegenkedő helyi plé-
bános- költővel Puszta Sándorral, aki sokszor  
fürdőgatyában, nyakában aranylánccal ugrott 
be a postára.  Amikor Horthy Miklós a faluban 
éjszakázott telefonügyeletet kellett tartania, 
amiért a főnöknőjével, Gyulai Fodor Pálnéval 
közösen 400 pengőt kaptak. Nagy pénz volt 
ez akkoriban, ezért nem csoda, hogy anyám 
a mai napig emlegeti, hogy mennyi mindent 
tudott venni ebből a pénzből. Szeretett szépen 
öltözködni, csinos kisportolt alakja volt, amit a 
táncnak köszönhetett. Nagy sikere volt az ak-
robatikus elemeket sem nélkülöző orosz tánc 
bemutatóinak. Még évekkel később,- két szü-
lés után is be tudta nekünk mutatni, hogy mi a 
különbség a francia és az angol spárga között.  

A háború után Pécelen, majd Tordason volt 
postáskisasszony. Telefonon ismerkedett meg  
Martonvásáron dolgozó édesapámmal, Rieth-
müller Dénessel, akivel a meghitt telefonos be-
szélgetéseket egyre több személyes találkozás, 
majd házasság követte 1951-ben. 

Ugyanebben az évben  kerültek Velencére, 
ahol nyugdíjba vonulásukig 31 éven keresztül 
együtt dolgoztak a postahivatalban. Kezdetben 
a postaépület a mai Bethlen és Fő utca sarkán 
lévő, ma is álló - nádfedeles műemlék jellegű 
épületben volt. Innen költözött a  Fő utca 215 
(ma Fő u. 65) alá. A házat és a telket a kuláklis-
tára került Kiss családtól sajátította ki az állam.

Anyámék mindennapi életében meghatá-
rozó szerepet játszott, hogy nemcsak a pos-
tán dolgoztak, hanem itt is éltek. Kezdetben  
anyámék dolgozták fel a Velencéhez tartozó 
Sukoró, Nadap, Tükröspuszta, Hajdu-tanya, 
Kisvelence fiókpostákról beérkező anyagokat. 
Sokszor még éjszaka is égett a villany a hiva-

Mimi néni 95 éves
… az ifjú emberek szemében láng ragyog, 

Ámde az idősek szeme világosságot áraszt! 
                                                                        (Victor Hugo)

talban, az éjjeliőrök nagy örömére, akik akko-
riban még járőröztek a faluban, és bezörögtek, 
hogy nincs e valami gond.

Annak ellenére, hogy  összemosódott a 
munka- és a szabadidejük, és gyakorlatilag 
nem volt egy perc, hogy ne lettek volna együtt:  
mintaszerű házasságban éltek. Apám makacs, 
az elveihez végsőkig ragaszkodó ember volt, 
aki nem  titkolta nézeteit.  Amikor 1956 ok-
tóberében a postán lévő Rákosi címert leka-
parták, apám már hozta is helyette a Kossuth 
címert. Már nyáron elkezdte festegetni.  

Nagyon sokszor édesanyám simította el 
apám körül a konfliktusokat. Emlékszem, 
egyszer az akkoriban kötelező választásra 
nem voltunk hajlandóak elmenni. Anyám 
szavazott helyettünk is, nehogy baj legyen. 
De előfordult az is, hogy egy postai szak-

szervezeti ünnepségen megtagadta a juta-
lom átvételét.  Ötször próbálták kihozni 
neki személyesen, minden alkalommal visz-
szautasította. Precíz, a szabályokhoz ragasz-
kodó ember, igazi postamester volt - ezért 
a munkájában – hiába küldtek rá ellenőrö-
ket – nem tudták szabálytalanságon fogni. 
Édesapám 2007-ben, 85 éves korában távozott 
közülünk.

Édesanyám jelenleg Iváncsán, a Napfény 
Idősek Otthonában él. Itt köszöntöttük szüle-
tésnapján: az otthon vezetőivel, volt munkatár-
sával Ica nénivel, a rokonsággal  és a velencei 
családsegítő munkatársaival. Nagy szeretet 
vette és veszi körül az Idősek Otthonában is.. 
Isten és ez a szeretet éltesse még sokáig! (Így és 
ezt kívánja Szerkesztőségünk is!)

Riethmüller János
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Velencei Híradó (Solymosy József): Tisztelettel 
és barátsággal köszöntelek, már amennyire szóhoz 
tudok jutni a monumentálisnak mondható telep-
helyeden látottak miatt. Csak ámulok és bámulok; 
nem egy műhelyt, de egy tökéletesen felszerelt, gé-
pesített üzemet láthatok. Alkotásaid csodálatosan 
szépek, szemet gyönyörködtetőek, legyenek szob-
rok, emlékművek, vagy akár sírkövek. 

Richter Ferenc: Köszönöm a látogatást. Való-
ban, amit látsz – a gépparkunkkal egyetemben – az 
a két kezem munkájának eredménye, meg nem fe-
ledkezve feleségem, Erzsébet, és Zoltán fiam mun-
kájáról sem.

VH.: Hány év munkáját látom? Egyáltalán hány 
éves vagy? Úgy hatvanasnak nézlek.

RF.: Csupán tíz évet tévedtél, 1946-ban szület-
tem. Miután munkakönyvet kaptam, 14 évet az 
Országos Kőfaragó és Épületszobrász Ipari Vállalat 
alkalmazottjaként a Parlament épületének renová-
lásán, szobordíszek, szobrok, új kőlétesítmények 
készítésén dolgoztam. 1974-ben költöztem vissza 
Velencére, iparigazolványt váltottam és létrehoztam 
a kőfaragó műhelyemet. Itt a kőszobrászaton kívül 
műkőkészítéssel is foglalkozom, felhasználva a leg-
újabb, nemzetközi technológiát is.

VH.: Úgy tudom, a Parlamentben önálló szob-
rod is van.

RF.: Valóban, Apafi Mihály erdélyi fejedelem 
szobrát önállóan készítettem, ezenkívül a Parla-
mentben soktucatnyi kő-acantus levél és egyéb dí-
szítés is a két kezem munkája. Közben dolgoztam 
a fertődi Esterházy-kastélyon, a Budai Várban, Vaj-
dahunyad várában. A nagytétényi kastélyt díszítő 
Tél-szobrot ketten, egy kollégával készítettük. A 
Nemzeti Bank főbejárata fölött, a bal oldalon ülő 
nőt ábrázoló szobor szintén egy kettőnk által ké-
szített gipszmásolat alapján lett süttői mészkőből 
kifaragva. 

VH.: Mondod, hogy „visszaköltöztél” Velencére. 
Úgy tudom, hogy „hazaköltöztél”, hiszen velencei 
vagy.

RF.: Valóban, velenceinek érzem és vallom ma-
gam, bár csak 10 és félévesen kerültem Velencére, 
Édesanyám és áldott emlékű nagyszüleim nagy sze-
génységben – de nagy becsületben is – neveltek fel.

 VH.: A szobrászathoz való hajlamod honnan, 
miből adódik?

RF.: Édesapám keramikus szobrász volt. Árpád 
nagyfejedelmünkről készült szobrát Horthy Miklós 
kormányzó úr vásárolta meg.

VH.: Több alkotásodat magam is ismerem, lát-

Az alkotó Richter Ferenc
Aranykoszorús, kődiplomás kőszobrászmester

tam Besnyőn egy emlékművet, Kápolnásnyéken a 
Bartók-szobrot és az emlékművet. Tudom, az ország 
területén gyakoriak az alkotásaid. Velencén ismert a 
rómaikori oltárkő másolata (eredeti Székesfehérvá-
ron, a múzeumban). Ismert a Szent Orbán-szobor, 
úgy hiszem, hogy a templom előtti Nepomuki Szent 
János szobrot is te restauráltad, de azért nem lep-
nek el a velencei megrendelések... A múltkoriban, 
társaságban egy művészember mondta, hogy a Fő 
úti raktárodban, az utcáról jól láthatóan, felállított 
téged ábrázoló szobor előtt elhaladva, minden alka-
lommal kalapot emel, ha – kalap híján – csak kép-
letesen is. Annyira megragadja a tökéletes méret-
arányosság, a munkát kifejező testtartás, és hosszan 
sorolta a szobor nagyszerűségeit. Hiszem, hogy mi, 
laikusok, bár nem tudjuk ennyire hosszan megokol-
ni, de vitathatatlanul megragadóak az alkotásaid.

 RF.: Köszönöm az elismerést, igyekszem min-
denkor megfelelni az elvárásoknak, de magamnak 
is elég magasra teszem a mércét.

VH.: Tudom, hogy családi vállalkozásban végzi-
tek a munkát, de milyen megosztásban?

RF.: Átadtam a vállalkozás, pontosabban a Kft. 
vezetését Zoltán fiamnak. Igazán, nagyon meg va-
gyok elégedve a munkájával, „az alma nem esik 
messze a fájától” – mondják. Ahol tudok, besegí-
tek neki. Minden adminisztrációt – a reá jellemző 
gondossággal, precizitással – a feleségem, Erzsébet 
végez.

VH.: Köztudottan tagja vagy a Velencei Bor-
rendnek. Jól mondom a megnevezést?

RF.: A jelenlegi – lehetőleg végleges – megne-

vezésünk: Szent Benedictus Borlovag Rend. Indu-
láskor, 1984-ben alakultunk, akkor még Kertbarát 
Egyesület volt a megnevezésünk. Bizonyos külsősé-
gekkel is megadjuk a tiszteletet a MINDENT, így a 
szőlőt is teremtő TEREMTŐNEK.

VH.: Gyönyörű pici unokád arcában gyönyör-
ködhettünk az egyik előbbi lapszámunk címolda-
lán. Ő egyke, vagy többen is vannak?

RF.: A négy és fél éves Elizának van egy 9 hóna-
pos kisöccse, az ő neve Milán Zoltán.

VH.: A VELENCEI ÉRTÉKTÁRBA 2016. januá-
ri bejegyzéssel szerepelsz. Szerintem a személyed és 
a munkád, az életműved kiváló ismeretéről tett ta-
núbizonyságot az alábbi mondatok megfogalmazó-
ja: Kőszobrász és Aranykoszorús Kőfaragó Mester. 
Szakmáját művészi fokon gyakorolja. Rendszeresen 
részt vesz a városban történő felújítási munkákban. 
Szívesen és gyakran végez önkéntes munkát a város 
érdekében. (Pl.: emléktáblák felújítása, Orbán-szo-
bor, Vén borász szobra, Nepomuki Szent János szo-
bor, kereszt felújítása). 

RF.: Jól esnek az elismerő szavak, Mint már szó-
ba került, 2006-ban kaptam az ARANYKOSZORÚS 
MESTER kitüntetést, 2008-ban VELENCÉÉRT 
emlékérmet, 2010-ben kaptam a KŐDIPLOMA 
érdemrendet, oklevelet. Ez utóbbira vagyok a leg-
büszkébb, ez a szakmában a legmagasabb elismerést 
jelenti.

FH.: Végül – meghajolva életműved előtt – szer-
kesztőtársaim nevében is kérem Isten áldását a csa-
ládodra, a munkádra, és kívánok hosszú, boldog 
életet.
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Biztonságunk érdekéBen

Fotó: VMRFK

A kép illusztráció

A nyári szezon kapcsán a Velencei-tó-
nál is illetékes Balatoni Közbizton-
sági Koordinációs Bizottság Ti hany-

ban tartotta meg szezonnyitó ülését május 
végén. Az értekezleten dr. Halmosi Zsolt 
vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfő-
kapitány-helyettes elmondta: megerősítő 
erőkkel biztosítja az idegenforgalmi szezon-
ban a rendőrség a nyaralók nyugalmát. A 
bizottság minden évben június 1. és szeptem-
ber 15. között látja el feladatát. Illetékessége 
a Dél-Zalában található Zalakaros várostól a 
Dunántúlt átszelve a Velencei-tó északkeleti 
csúcsánál található Velence városáig terjed.

A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs 
Bizottság (BKKB) az Országos Rendőr-főka-
pitányság felügyelete alatt jött létre annak ér-
dekében, hogy a nyári idegenforgalmi szezon 
időszakában a Balaton-parti településeken és 
a Velencei-tó térségében a nagyszámú turis-
taforgalom ellenére se legyen érzékelhető a 
közbiztonság romlása. A négy főkapitányság 
– Fejér, Somogy, Zala és Veszprém – tradicio-
nálisan együttműködik ebben a munkában; a 
feladataikat a turisztikai szezon elvárásainak 
rendelik alá. A koordinációs értekezleteken 
meghatározott feladatok célja a régióban a 
rendőri munka hatékonyságának növelése 
– ezzel összefüggésben bűnügyi, közbizton-
sági, bűn- és baleset-megelőzési ajánlásokat 
fogalmaz meg, illetve a rendőrség szezonbiz-
tosításával kapcsolatos kommunikációs tevé-
kenységét hangolja össze.

Az év más időszakaival összehasonlítva örömmel írhatjuk le, hogy május 
közepétől június közepéig alig akadt szabálysértésekhez, bűncselekményekhez 
köthető teendőjük városunk területén a rendőrség, a polgárőrség és a 
katasztrófavédelem illetékeseinek.

Ajánlások a strandlopások 
megelőzésére

A tolvajok kedvenc nyári vadászterülete a 
strandok, uszodák környéke. A hatalmas tö-
megben senkinek sem tűnik fel, ha valaki fel-
emel egy táskát a földről és a kijárat felé indul 
vele. Minden szezonban akad hol több, hol ke-
vesebb strandi lopás. A strandok szarkái nem 
nézik, hogy mit visznek, lehet az strandpa-
pucs, úszószemüveg vagy napolaj, de eseten-
ként komolyabb dolgok is, mint például mo-
biltelefon, videokamera vagy éppen pénztárca. 
A strandi lopások a tényleges kár mellett nem 
kis bosszúságot is okoznak a meglopottaknak. 
Ezek a bosszantó esetek könnyedén elkerülhe-
tőek lennének egy kis odafigyeléssel. Hogyan 
előzhetjük meg a bajt?

A legjobb védekezés a megelőzés. Ha 
strandra megyünk, használjuk az érték-
megőrzőt, a csomagokra, táskákra felváltva 
vigyázzunk, a parkoló autókban pedig ne 
hagyjunk látható helyen táskát, értéket, azo-
kat inkább a csomagtartóban helyezzük el. 
A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges, 
feltűnő és értékes használati tárgyakat pedig 
egyszerűen hagyjuk otthon.

Az esetek többségében nehézséget okoz, 
hogy a sértettek legtöbbször csak távozáskor 
veszik észre a bűncselekményt, így szemta-
núk hiányában nehéz felderíteni a tettest. A 
strandokon az óvatosságra a hangosbemon-
dó is rendszeresen figyelmeztet, ahol a saját 

felelősséget hangsúlyozzák, valamint azt, 
hogy egymásra figyeléssel is megelőzhetőek a 
lopások. Elég, ha valaki odafigyel szomszédja 
holmijára, amíg ő távol van. Ha nem hozunk 
magunkkal nagyobb mennyiségű ékszert és 
készpénzt, ha nem hagyjuk felügyelet nélkül 
a csomagunkat, benne értéktárgyainkkal, 
akkor tulajdonképpen nem történhet olyan, 
hogy meglopnak bennünket.

A rendőrségnek nincs könnyű helyzete a 
hasonló esetekben indított nyomozás során. 
Az esetek felderítését megnehezíti, hogy a 
sértettek sokszor csak a strandolás végeztével 
észlelik a cselekményt, az elkövetőről legrit-
kább esetben van információjuk. Egy-egy 
napon, bár rengetegen megfordulnak egy 
strandon, nehéz szemtanúkat találni. A lopás 
ténye nem minden esetben kerül a rendőrség 
látókörébe, mert akit megloptak, gyakran 
szégyelli a saját figyelmetlenségét.

Amennyiben bűncselekmény sértettjévé, 
áldozatává válik, kérjük, minél előbb tegyen 
erről bejelentést a legközelebbi rendőrkapi-
tányságon, és vegye igénybe az áldozatsegí-
tő szolgálat segítségét. Bővebb információ a 
www.police.hu és a www.kormanyhivatal.hu/
hu/szakigazgatasi-szervek/igazsagugyi-szol-
galat honlapokon.

Polgárőrség: aktív időszak 
kitüntetéssel

Polgárőreink májusban mindösszesen 680 
óra időtartamban látták el feladataikat a köz-
biztonság érdekében. Önálló közbiztonsági 
járőrözés kapcsán 6 alkalommal, 2 fővel 192 
órát töltöttek a város területén. Három fut-
ballmérkőzés mellett kerékpár- és triatlon-
verseny, május elsejei, valamint Orbán-napi 
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A kép illusztráció
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rendezvények biztosítását végezték 37 fővel 
408 órában. Ezeken  felül a rendőrséggel kö-
zösen elátott 80 órás járőrszolgálat jelentette 
a legfőbb tevékenységüket.

A száraz számadatoknál sokkal beszéde-
sebb az az elismerés, amelyet Fehér István 
kapott május utolsó napjaiban. A Velencei 
Polgárőrség vezetőjének dr. Túrós András, 
az Országos Polgárőr Szövetség elnöke – az 
indoklás szerint a polgárőr mozgalomban 
végzett tevékenysége elismeréseként – a „Pol-
gárőr Érdemkereszt” ezüst fokozata kitünte-
tést adományozta.

Nívós díja kapcsán Fehér István elmond-
ta, hogy az nemcsak személyének szól, ha-
nem a velencei polgárőr-egyesület aktív, 
tevékeny tagjai áldozatkész munkájának is 
köszönhető.

130 éve harcolnak  
a lángokkal

Mint arról már májusi számunkban beszá-
moltunk, idén 130 éves Velence Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete. A szép évforduló kapcsán a 
VÖTE elnökét, Kovács Ákost kértük arra, hogy 
ossza meg gondolatait olvasóinkkal.

– Sokan talán nem is gondolnák, hogy ilyen 
régóta harcolunk a természet erőivel, de az or-
szág legtöbb egyesülete már legalább 100 éve 
létezik. Mi most nagyon büszkék vagyunk erre 
a 130 évre.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden-
kinek azt az áldozatos munkát, amit a sikerért 
megtettek. Köszönjuk az MRV-nek a családi nap 
megszervezését, a velencei önkormányzatnak 
és dolgozóinak a segítséget, minden érintett-
nek, hogy a felvonuláshoz, melyben nagyon sok 
megyei egyesület részt vett, minden támogatást 
megadtak. Köszönjük a polgárőröknek a rendez-
vény biztosítását, amelyben a velenceieken kívül 

a környező települések polgárőrei is nagy szere-
pet vállaltak.

Megtiszteltetés volt számunkra egy olyan 
bemutatón részt venni, amelyen együttműköd-
hettünk a pázmándi, illetve a pusztaszabolcsi 
önkéntes tűzoltókkal, valamint a velencei men-
tőállomás és a gárdonyi rendőrkapitányság mun-
katársaival. Heiden Ferenc és fia segítsége is kel-
lett, hogy a szétvágásra került autók a helyszínre 
kerülhessenek.  Rendezvényünk sikerének alap-
kövét azonban a Fejér megyei Tűzoltó Szövetség-
gel karöltve lebonyolításra került verseny adta, 
melynek kapcsán nagy köszönettel tartozunk a 
VVSI-nek a helyszín  biztosítása, a Gárdonyi Gy-
ros Kft.-nek a nem mindennapi ebéd okán.

Ezúton szeretnék gratulálni az egyesület 
vezetősége nevében a sikeres verseny résztve-
vőinek az elért eredményekért, köztük termé-
szetesen saját csapatainknak, melyek közül női 
alakulatunk a második helyen zárt, míg férfi-
együttesünk erős mezőnyben a 11. helyet sze-
rezte meg.

Az egyesület életében soha nincs megállás. 
Gépjárműfecskendőnk és tűzoltóutánfutónk 
műszaki vizsgára való felkészítésére sok időt ál-
dozott a tagság, melyhez a Globál festékáruház-
nak köszönjük a segédeszközöket. Folyamatosan 
részt vettünk a város programjain, az Orbán-na-
pi eseményeken, illetve az óvodai gyereknapon is 
kint voltunk az apróságok nagy örömére.

Rendkívüli büszkeség a tagságnak, hogy 
fejlődésünk az oktatás terén sem áll meg. Tag-
jaink közül Vajda Attilának és Pintér László-
nak gratulálhatunk a sikeres tűzoltásvezetői 
tanfolyamhoz.

A gyerekek bevonása  az egyesület életébe új 
célkitűzésünk. A nyárra tervezett gyerektábor 
szervezése folyamatban van. A végső program-
mal később jelentkezünk. Számítsanak ránk, mi 
segítünk! – zárta gondolatait Kovács Ákos.

(Mátay Balázs)
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TesTüleTi munkáról

máskÉPP

Rovatunkban Koszti András polgármestert és  
Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt kérdezzük a képviselő-
testület munkájáról, az üléseken meghozott 
rendeletek fontosságáról és szükségességéről. 
A képviselő-testület jegyzőkönyvei nyilvánosak, 
ezért nem a rendeletek felsorolása a cél, hanem a 
kiemelt jelentőségű ügyekről kívánunk részletesebb 
tájékoztatást adni.

Velencei Híradó: Velence Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 2016. 
május 26. napján tartotta soros ülését. Az 
ülésen 40 napirendi pontot tárgyaltak, a 
harmadik napirend a GOMI Kft. beszámo-
lója volt. Mit tartalmazott a Velence Korzó 
üzemeltetőjének jelentése?

Koszti András: Az általános tájékozta-
tóból kiderült, hogy a Velence Korzó in-
tegrálódott a város életébe, regionálisan 
meghatározó turisztikai attrakcióvá vált, és 
a város közösségi életének is fontos helyszí-
ne. A létesítmény üzemeltetése megfelelően 
zajlik, ami nem jelenti azt, hogy nem lenne 
min javítani. A zöldfelületek gondozása  je-
lentős terhet ró az üzemeltetőre, valamint a 
parkolóhelyek száma is kevés. Ezek szoros 
összefüggésben állnak a látogatók számával, 
napi több ezer vendég kiszolgálása során 
óhatatlanul előfordulnak ezek a problémák. 
Számos garanciális hiba is felmerült, ezért is 
kezdeményeztem, hogy az ügyintézési folya-
mat gyorsítása érdekében az üzemeltető köz-
vetlenül tárgyaljon a garanciális kérdésekről 
a kivitelezővel. A Korzó ismertségében és el-
fogadottságában sokat segített a városi ren-
dezvények szervezése. Az önkormányzat, az 
üzemeltető és a TDM a jövőben is együtt fog 
dolgozni azon, hogy a nyári szezonon kívül 
is programokkal tudjuk megtölteni az épüle-
tet. Görgicze Zoltán, a társaság ügyvezetője 
jelen volt az ülésen és szóban kiegészítette 
a jelentést. Elmondta, hogy idén először a 
Korzó valamennyi üzlethelyisége bérlőre ta-
lált, azonban a hétvégi-hétköznapi, valamint 
a szezonbeli és szezonon kívüli forgalomkü-
lönbség továbbra is jelentős.

Velencei Híradó: Az 5. napirendi pont a 
Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményi Társulás beszámolójával foglal-
kozott. Elégedett az intézmény működésé-
vel?

Koszti András: Teljes mértékben. Ezúton 
is szeretném megköszönni Török Ágnes in-

tézményvezetőnek azt a munkát, amit a kör-
nyék településein élő rászorulókért végez a 
kollégiával. A beszámolóban olvasható egy 
hányattatott sorsú gyermek köszönőlevele, 
aki ma már – az intézmény dolgozóinak kö-
szönhetően – a Dr. Entz Ferenc Mezőgazda-
sági Szakiskola diákja. 

Velencei Híradó: A 10. napirendi pont-
ban elfogadták a Velencei-tavi Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. beszámolóját. Mit 
emelne ki a jelentésből?

Koszti András: A VHG stabil anyagi hát-
térrel rendelkezik, és megfelelően látja el a 
feladatait. Köszönöm Kovács Attila ügyve-
zetőnek, hogy személyesen eljött az ülésre. 
Fontos megállapítása a jelentésnek, hogy a 
2015. év végére több, mint 100 millió forint 
lakossági hátralék gyűlt össze, ami termé-
szetesen hátrányosan befolyásolja a társaság 
gazdálkodását. Az ezzel kapcsolatos admi-
nisztráció, a felszólítások kiküldése többlet-
munkát- és költséget jelentenek a szolgálta-
tónak. Szomorú tény, hogy ebből az összeg-
ből közel 7 millió forint Velencét érinti, és 
ez 10 %-a a Velencén előírásra került összes 
díjnak. Ez nagyon magas arány, ezért kérem 
a velencei lakosokat, hogy amennyiben hát-
ralékuk van, azt rendezzék a VHG velencei 
irodájában.

Velencei Híradó: 35. napirendi pontként 
szerepelt a Velencei Meseliget Óvoda intéz-
ményvezető pályázatának elbírálása, mégis 
a 12. napirendi pontként tárgyalták. Miért 
került erre sor?

Koszti András: Serhókné Varjas Edit 
óvodavezető asszonyt bíztuk meg az elmúlt 
egy évben az óvoda vezetésével. Az új – öt 
éves – kinevezésről szóló pályázatot már 
tavasszal meghirdettük. A pályázat elbírálá-
sára került sor a testületi ülésen. Az ülésen 
megjelent az óvoda teljes nevelőtestülete 
is, ezért alpolgármester úr kezdeményezte, 
hogy ezt a napirendi pontot időben hozzuk 
előrébb. Az elmúlt egy évben az önkormány-

zat és az óvoda vezetője szorosan együttmű-
ködött, ez idő alatt sikerült megismernem az 
óvodában folyó szakmai munkát, valamint 
az új képviselő-testület által megfogalma-
zott elvárásokat is képesek voltunk közös 
nevezőre hozni. Elégedett vagyok az óvoda-
vezető asszony munkájával, és az általa be-
adott pályázat is arról tanúskodik, hogy egy 
koncepcionálisan gondolkodó, a nevelők 
tiszteletét kivívó és a szülők majdnem teljes 
támogatását élvező vezetőt választottunk 
meg. A nevelőtestület tetszésnyilvánítása, 
valamint néhány képviselőtársam látható 
öröme alapján biztosan állíthatom, hogy jó 
döntés született.

Velencei Híradó: Összesen hét civil és 
egyházi szervezet támogatási kérelméről 
döntöttek az ülésen. Összefoglalná, hogy 
mire adta a támogatásokat a képviselő-tes-
tület?

Koszti András: A Velencei Helytör-
téneti Egyesületnek a velencei kulturális 
értékeket összegyűjtő értéktár népszerűsí-
tésére 250.000,- Ft támogatást adtunk. Az 
önkéntes tűzoltó egyesület működése az 
önkormányzati hozzájárulás nélkül ellehet-
lenülne, hiszen egyéni adományokból még 
a tűzoltóautó tankolására sem futná, ezért 
800.000,- Ft összeget szavaztunk meg. To-
vábbi segítségként az egyesület közüzemi 
költségeit is fedezi a város. A Szent Bene-
dictus Borlovagrend 300.000,- Ft támo-
gatást kapott, amelyet a Szent Orbán napi 
rendezvény és a Liberalia-Újbor Ünnep 
megszervezésére fognak költeni. Az egye-
sület fontos munkát végez a Velencei-tavi 
borászat hagyományainak megőrzése ér-
dekében. A Velence SE működési támo-
gatására 3.900.000,- Ft összeget biztosít az 
önkormányzat, ami az első félévben elen-
gedhetetlen a csapatok edzésének, utazá-
sának biztosításához, valamint a közüzemi 
díjak fizetését ebben az esetben is átvállta 
az önkormányzat. A Velencei Polgárőrség-
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nek 1.000.000,- Ft támogatást nyújtunk. A 
polgárőrök számos esetben bizonyították, 
hogy bármilyen esemény során rendel-
kezésre állnak, és a nyári szezonban nagy 
szükség lesz a munkájukra. A Velencei 
Református Egyházközség és a Velencei 
Római Katolikus Egyházközség részére 
egyaránt 1.500.000,- Ft támogatást biztosí-
tunk, amit javarészt az egyházi ingatlanok 
fenntartására fordítanak. A Zene-Tér Egye-
sület hangszer és kotta vásárlására kapott 
100.000,- Ft támogatást. 

Velencei Híradó: A 22. napirendi pont 
a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. 
(III.2.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáró szól. Jegyző asszony, miben módosult 
a rendelet?

Dr. Szvercsák Szilvia: Az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értel-
mében a helyi önkormányzatnak a 2015. 
költségvetési évről december 31. forduló-
nappal éves költségvetési beszámolót kell 
készítenie a saját és a fenntartásában mű-
ködő költségvetési szervei tekintetében. A 
helyi önkormányzat képviselő-testületének 
a költségvetés végrehajtására vonatkozóan 
zárszámadási rendeletet kell alkotnia, amely 
rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő, a pol-

gármester terjeszti a képviselő-testület elé. A 
képviselő-testület a 2016. május 26. napján 
tartott ülésén megalkotta Velence Város 
Önkormányzata 2015. évi költségvetésé-
nek végrehajtásáról szóló 12/2016. (V.30.) 
önkormányzati rendeletét, ezzel mintegy 
lezárta a 2015. év gazdálkodását. A képvise-
lő-testület az önkormányzat és költségveté-
si szerveinek összesített 2015. évi teljesített 
költségvetési bevételi főösszegét 2.244.884 
eFt-ban, kiadási főösszegét 1.968.928 eFt-
ban állapította meg.  Az önkormányzatnak 
400.847 eFt fejlesztési hiteltartozása van, 
amelyet a Velencei-tó Kapuja projekt befeje-
zéséhez 2014. évben kapott, és amelynek ka-
mataira 2015. évben 30.000 eFt-ot fizetett ki. 
A  2015. évben további hitelfelvételre nem 
volt szükség. Az önkormányzatnak likvidi-
tási problémái nincsenek. Az önkormányzat 
és intézményei 2015. évi gazdálkodása során 
keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs-
gált költségvetési pénzmaradványa 275.957 
eFt, ebből szabadon felhasználható pénzma-
radvány 260.809 eFt.

Az önkormányzat vagyona nőtt, az össze-
sített mérleg főösszeg a 2014. évhez képest 
a 2015. évben 9.412.981 eFt-ról 9.448.291 
eFt-ra emelkedett, amely a beruházások és 

felújítások állományának növekedésével 
magyarázható.

Velencei Híradó: Megszületett a megál-
lapodás az EFOTT Fesztivál és a Mi Velen-
cénk Fesztivál szervezőjével. A tavalyi évhez 
képest lesz változás a rendezvények lebo-
nyolításában?

Koszti András: Az EFOTT Fesztivál el-
sődlegesen a 18-30 éves korosztály körében 
kap óriási érdeklődést. Szeretném kiemelni, 
hogy ennek a jelentős és ekkora látogatószá-
mot generáló eseménynek a propagálásához 
a város, országos médiakampány keretében 
kapott segítséget. A szervezés során, - ahogy 
a tavalyi évben -, az idén is jó kapcsolat ala-
kult ki a rendezőkkel, amelynek záloga lehet 
a sikeres fesztivál. A Mi Velencénk Fesztivál 
szervezőivel is hosszasan egyeztettünk annak 
érdekében, hogy elejét vegyük a zaj okozta 
problémáknak, ezért az ország egyik elismert 
igazságügyi akusztikai szakértője fogja mérni 
a zajszintet, ami biztosítja, hogy szabálytalan-
ság esetén azonnal fel tudjunk lépni. Mindkét 
esemény jelentős bevételt jelent a városnak 
közvetlenül és közvetetten is (pl: adók formá-
jában), ezen felül – a tavalyi tapasztalatokból 
kiindulva – a velencei vállalkozóknak, ven-
déglátóknak sem lesz okuk panaszra. (V.T.)
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Konfirmáció

PÁPAI SZABó GyöRGy

Pünkösdhétfői konfirmáció az ősi református templomban. A konfir-
máció (confirmare = latin szó, jelentése: megerősíteni) hitünk meg-
erősítése a Szentlélek által. A konfirmáló fiatalok magukra veszik azt a 
fogadalmat, amit szüleik, keresztszüleik megkeresztelésük alkalmával 
helyettük tettek. 

A három konfirmáló fiatal: Molnár Szabolcs, Csere Zsanett és Zólyo-
mi Dávid (balról jobbra). Mögöttük a lelkipásztor és Juhász Gyula 
gondnok

A lelkipásztor a konfirmációi vizsgát követően kézrátétellel áldja meg 
a fiatalokat, a Magyar Református Egyház tagjaivá nyilvánítja őket, s 
felhatalmazza őket az Úrvacsora vételére.

Csere Zsanett és a lelkipásztor. Ő keresztelte Zsanettet, kezdettől ta-
nítja hit- és erkölcstanra, s most beérett a gyümölcs... Zsanett immár 
az ősi velencei szent eklézsia teljes jogú tagja... Istené legyen minden 
dicsőség!

Konfirmáció után a templomkertben
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Pápai Szabó György lelkipásztor Pünkösd-
hétfőn töltötte be  60. életévét. Az újvá-
rosi gyülekezetrész Pünkösdvasárnap, az 
istentisztelet előtt, nagy szeretettel kö-
szöntötte 14 esztendeje itt szolgáló lelki-
pásztorát, s értékes és szép ajándékaik so-
rát gyarapította az itt látható születésnapi 
torta is. A lelkészt levélben köszöntötte 
dr. Szabó István dunamelléki püspök, a 
Zsinat lelkészi elnöke, a Vértesaljai Egy-
házmegye nevében Szabó Ferenc esperes, 
valamint Patrubány Miklós, a Magyarok 
Világszövetsége elnöke. Személyesen, 
telefonon, levélben, e-mailben több mint 
50 lelkész, barát, ismerős a történelmi Ma-
gyarország és a világ minden tájáról. 

Orbán Viktor 2000-ben konfirmált. 
Mikor, a szertartás keretében, a lel-
kész (Balog Zoltán) feltette az előírt 

kérdést, amire egy rövid „igennel” szokás vá-
laszolni, Orbán Viktor így válaszolt:

Ha azt kérdezed tőlem, miért akarom ezt 
a konfirmációt, három dologgal válaszolok. 
Először: elkéstem vele, 20 évet késtem. Mindig 
is életem része volt, elfeledkeztem róla. Szeret
nék újjá születni. A második ok: Jézus Krisz
tus mindig jelen volt az életemben, akkor is, 
ha erről nem tudtam. Harmadik ok: mivel az 
Úristen egész életemben velem volt, akkor is, 
amikor nem tudtam, hogy velem van, szeret
ném, ha a jövőben is velem maradna.

Mintegy 5 évvel később, Kaposváron, egy 
adventi találkozón így nyilatkozott:

Én, személy szerint, elég hosszú utat tettem 
meg, hogy azt a mondatot ki tudjam mondani, 
hogy keresztény, hívő ember vagyok. De volt éle

Rászorulóknak osztott adományokat június 
1-jén a Ravasz László Református Gyüleke-
zeti Központ udvarán a Magyar Református 
Szeretetszolgálat. A Református Egyházköz-
ség, valamint a Velencei Humán Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára 10 csa-
lád kapott ruhákat és élelmiszercsomagokat. 
A Szeretetszolgálat ezzel az akcióval is sze-
retné emlékezetessé tenni 10. születésnapját. 

Velencén délután 15 óra körül egy dobozos 
furgon gurult be a Ravasz László Református 
Gyülekezeti Központ épületének udvarára. Az 
autó oldalán felirat: Magyar Református Sze-
retetszolgálat, „Segíteni kiváltság!”. A Szere-
tetszolgálat munkatársait Velence református 
lelkipásztora, Pápai Szabó György, valamint 
a Velencei Humán Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat családsegítője, Csincsi Éva (két em-
ber akik karöltve működtek együtt a szerve-
zésben) üdvözölte a több, mint 200 éves épület 
udvarán. A házat a lelkipásztor munkájának 
köszönhetően 2011 óta folyamatosan újították 
fel, nagyobb részt pályázatok útján, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma, valamint a 
Dunamelléki Református Egyházkerület, és a 
helyi önkormányzat támogatásából, továbbá a 
helyi, Velencei Református Egyházközség által 
vállalt önerőből.. 

A Szeretetszolgálat koordinációs munkatár-
sa, Mérei Erzsébet elmondta, hogy mivel idén 
lett 10 éves a Szeretetszolgálat, úgy érezték, 

nem is ünnepelhetnék meg szebben ezt az ese-
ményt, mint azzal, hogy adnak. Elhatározták, 
hogy egy-egy településen megajándékoznak 
10-10 családot ruhával és élelmiszercsomag-
gal, ennek a részét képezte a velencei prog-
ram is. A gyülekezet lelkésze és a családsegítő 
szolgálat munkatársa is 5-5 családot javasolt 
támogatásra. Pápai Szabó György kiemelte, 
hogy körültekintően választottak, a kedvez-
ményezettek között volt gyermekét egyedül 
nevelő fiatal édesanya és természetesen több-
gyermekes család is. 

Az élelmiszercsomagban megtalálható volt 
rizs, tészta, olaj, konzerv, cukor, tea és kakaó, 
de Mérei Erzsébet elmondta, hogy a gyerekek-
re is gondoltak, így mindegyik csomagba be-
lecsempésztek egy kis édességet is. Ezen kívül 
a csomag tartalmazott valamilyen tisztálkodó 

Orbán Viktor hitvallása
temnek egy pillanata, amikor úgy éreztem, hogy 
ami elmaradt, azt be kell pótolni, helyére kell 
tenni. A dolgoknak a helyükre kell kerülniük. 
S miután engem református hitben kereszteltek 
– és ez így van jól, úgy gondolom, hogy az em
ber legyen az, ami – ezért, amikor az a pillanat 
eljött, akkor konfirmáltam. A konfirmálás a mi 
meggyőződésünk szerint életre szóló fogadalom
tétel, ahol az embernek világosan választ kell 
adnia, hogy mi végre is tekinti magát keresztény
nek. Úgy fogalmaztam, amikor a konfirmációm 
elérkezett, hogy nem tudtam mindig, de mindig 
éreztem, és ma már biztosan tudom, hogy min
dig is velem volt az Isten  – akkor is, amikor nem 
figyeltem rá, és nem tudtam – és ezért teszem ezt 
a fogadalmat, hogy ez ne is változzon meg, ma
radjon velem, sőt ne csak velem, hanem azokkal 
is, akik számomra fontosak, és akiket szeretek. 

Igor Janke: „Hajrá magyarok!”

Adomány rászoruló családoknak

szert is, volt aki fogkefét és fogkrémet, volt aki 
szappant talált a csomagjában. Akadtak olya-
nok is akik nem tudták személyesen átvenni az 
adományt mert dolgoztak még az osztás idő-
pontjában, de Pápai Szabó György és Csincsi 
Éva rájuk is gondolt és átvitte részükre az aján-
dékot a családsegítő központba, hogy később 
ők is át tudják azt venni.

Jó dolog kapni, de még jobb dolog adni, 
ezt bizonyította ez a karitatív kezdeményezés 
is. A magam részéről kívánok további sikere-
ket a segíteni szándékozóknak, megköszönve 
jóságukat, segíteni- és tenni akarásukat a ve-
lencei polgárok nevében, egyúttal gratulálok 
az elmúlt tíz év munkájához. (Oláh Adrienn)
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GYEREKEKRŐL
„Menjünk 

kirándulni...” 
Végre elérkezett a várva várt nap a kiscsopor-
tos Pillangóknak: Kirándulni megyünk!

A hét első felében újra meg újra izgatottan 
kérdezték a gyerekek: „Messzire megyünk?, 
Hová megyünk?, Sokat kell sétálni?, Lehet ott 
játszani?, És enni? És inni?” mi, felnőttek pe-
dig bíztunk abban, hogy jó lesz az idő, hiszen 
a kirándulást már egyszer el kellett halaszta-
nunk az eső miatt. A nagy napon minden jól 
kezdődött: sütött a nap, a gyerekek megették 
a tízóraijukat, a hátizsákok pedig „menetké-
szen” várták gazdáikat az öltözőben.

És elindultunk. A gyerekek vidáman, be-
szélgetve-kérdezősködve, hátizsákkal a há-
tukon ballagtak velünk a Drótszamár kem-
pingig. A kempingbe kedvesen – az előzetes 
egyeztetésnek megfelelően – beengedtek 
minket, s mi meg sem álltunk a játszótérig, 
ahol lepakoltuk a plédeket, a hátizsákokat. 
Ezek után „kezdődött” a játék – a gyerekek 
felfedezték a játszótér játékait: csúszdáztak, 
másztak, egyensúlyoztak, hintáztak, vona-
toztak, az egyik játéktól a másikig szaladgál-
tak, hogy kipróbálhassanak mindent. 

A játék után megnéztük a tavat, a nádat, 
a vízen csónakázókat, s a gyerekek még a 
kezüket is beledugták a hűs vízbe. A „tábor-
helyünkhöz” vissza már versenyt futva ér-
keztek vissza az óvodások, ahol előkerültek a 
hátizsákokból a hozott kekszek, ropik. Sokan 
megkínálták a többieket is a hozott finomsá-
gokkal. 

A falatozás, a vízivás után újra játszás kö-
vetkezett – ami játék korábban kimaradt, azt 
most kipróbálhatták a gyerekek, vagy  a meg-
kedveltekkel játszhattak újra.

Másfél óra önfeledt játék, piknikezés után 
összeszedtük a dolgainkat, s indultunk vissza 
az óvodába, ahol várt ránk az ebéd és a jól 
megérdemelt pihenés.

A nagy nap nemcsak jól kezdődött, hanem 
jól telt, s jól is végződött – az ovisaink sok-sok 
élménnyel gazdagodtak. Ráadásul most már 
minden kiscsoportos is tudja, hogy bár anyá-
val és apával is jó kirándulni, az ovis társakkal 
és felnőttekkel is nagyszerűen el lehet tölteni 
szabad levegőn, játékkal, mozgással az időt.

Liptai Zita óvodavezető-helyettes
Pillangó csoport

Mi is kirándultunk

Tavasszal már hagyomány, hogy óvodásaink-
kal kirándulni megyünk. Az idén a Kolibri 
Színház Fészek termében voltunk a Tulipán 
és Katica csoportos gyerekekkel.

Reggel a kis hátizsákokat hátukra véve – 
mely elengedhetetlen kelléke egy kirándulás-
nak – szálltunk fel a buszra. Utazáskor sok 
felfedezni való van mindig – pl. kamionok a 
sztrádán, budapesti városnéző buszok, villa-
mosok –, melyre felhívjuk a gyerekek figyel-
mét, ezzel is egy kicsit a hosszú utazás érzését 
lerövidítve.

A színházba, illetve a családiasnak mond-
ható kis Fészek terembe érkezve mindenki 
elfoglalta a helyét, ki párnára, ki székre ülve, 
izgatottan várva a mesét. Marék Veronika 

meséje nyomán a Kippkopp gyermekei című 
bábelőadást néztük meg.

Az ének, a zene, a hangszerek, s a törté-
net élményszerű előadásmódja elvarázsolta a 
gyerekeket. Figyelmesen, csodálattal nézték 
az előadást. Még a legizgágább gyerekeket 
is hosszasan lekötötte a produkció. A mese 
szereplőit a mesekönyvekből többen ismerik: 
„Kippkoppot”, „Tipptoppot” és a kis „Kipi-
kopikat”. Több kisgyermek hazáig mesélte az 
ismert mese történeteit.

A gyerekek szeretik a már számtalanszor 
hallott mesét, verset, dalt stb. ismételni, illet-
ve újra- és újra meghallgatni, élvezettel átélni 
az élményeket. Ez a délelőtt ezt a gyermeki 
szükségletet, igényt elégítette ki.

A nap második részében folytatódott a ki-
rándulás. Martonvásárra, az Óvodamúzeumba 
látogattunk el. Hogy mivel játszottak szüleik, 
nagyszüleik az óvodában? Azt most itt meg-
nézhették, sőt ki is próbálhatták. Megtudhatták 
a múzeumpedagógustól, hogy a múlt játékké-
szítői arra törekedtek, hogy eszközeik valami-
lyen hangot tudjanak kiadni, illetve mozogni, 
mozgatni lehessen, mert ezeket kedvelik legin-
kább a gyerekek. Valóban élvezettel próbálták 
ki ezeket óvodásaink, pl. az írás elsajátítását 
segítő játékot a „pörgettyűt”, mini, kézzel pör-
gethető körhintát vagy „tilitoli Jancsit”.

Jó hangulatú napot tudhattunk magunk 
mögött. Kissé fáradtan, de élményekkel gaz-
dagodva.
Fujtás Józsefné és Kövesdiné Benedek Csilla

óvodapedagógusok, Tulipán csoport
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Tudósítónk a Meseliget Óvodából:  
Serhókné Varjas Edit

Június 4-én, szombaton családi napot szerveztünk, melyre vártunk 
minden óvodást, leendő óvodást, testvért és szülőt, azzal a céllal, hogy 
vidám hangulatban, jó kedvben teljen az együtt töltött idő.  9 óra kö-
rül megkezdődött a sürgés-forgás az óvoda udvarán. Sorra érkeztek 
a vendégek, gyerekek, apukák, anyukák, kezükben a finomabbnál fi-
nomabb sütik, amit a büfében lehetett elfogyasztani. Sokféle program 
biztosította a tartalmas időtöltést, szórakozást. A családi nap kereté-
ben először a csoportok kedves, vidám műsorát láthatták a vendégek.

Minden évben ezen a rendezvényen kerül sor az ovi-korisok okle-
veleinek átadására, mely most sem maradhatott el. Csaba bácsi – az 
egyik korcsolyaoktató – átadta a megérdemelt elismerést. A Portéka 
Színpad és a Bóbita együttes műsora alatt benépesült a színpad kör-
nyéke, ahol a szereplőkkel együtt énekelhettek, táncolhattak a gye-
rekek. A rendezvény alatt az óvó nénik és segítőik már kora reggel 
átváltoztak arcfestő művésszé és csillámtetoválóvá a gyerekek nagy 
örömére. A tombolahúzás mindig várva várt program, a nyertesek 
sokféle ajándékot vihettek haza a felajánlók jóvoltából. A nap vidám 
hangulatát nemcsak a résztvevők fokozták, hanem a színpadon illetve 
a színpad mögött konferáló személyek is folyamatosan biztosították: 
Kovácsné Bencsik Éva, kolléganőnk, és Szalmás Gábor, szülő.

Az óvoda alapítványának támogatásával valósult meg a népi játszó-
ház (és a Bóbita együttes), ahol remekül szórakoztak kicsik és nagyok. 
Nagy sikert aratottak ismét a tűzoltók, rendőrök, polgárőrök járművei.  

Búcsúznak a Katicák
Hetek óta nagy izgalommal készülődtek a Katica csoportosok az óvo-
dáskor egyik legfontosabb eseményére: az évzáróval egybekötött bal-
lagásra. A gyerekek által tanult versek, táncok felölelték a három év 
fontos mozzanatait: az óvodáskor kezdetét, a kedvenc óvodai elfoglalt-
ságokat, az izgatottan és örömmel várt kirándulásokat és fellépéseket.

A ballagás délutánjára díszbe öltözött az óvoda, a színpad, melyen a 
gyerekek elbúcsúztak a Katica csoporttól. A sok vendég előtt ügyesen, 
bátran, összeszokott kis csapatként álltak a gyerekek, hogy mosolyt 
csaljanak a nézők arcára vagy könnyeket a szemekbe. Az iskolába ké-
szülőknek örömteli iskoláséveket, társaiknak pedig még egy boldog, 
játékkal teli évet kívánunk ballagós műsorunk utolsó soraival: 

„Ragyogj így, törékenyen! Legyen hinnünk valakiben.
Így jó, így szép, könnyű szívvel repülj tovább!
Így jó, így szép, bárcsak tudnánk vigyázni Rád!”

Tunyogi Rock Band, Pirosné Kovács Viktória óvodapedagógus
Katica csoport

Családi nap, évzáró az óvodában

Az együtt töltött órákat finom gulyáslevessel zártuk, – ezt évek óta 
óvodánk dajkái készítik el Böbike dajka néni „főszakács” vezényletével 
– amit családias hangulatban fogyasztott el a jelen lévők apraja-nagyja.

A nap utolsó meglepetése a Velencei Meseliget Ovi 10 éves szüli-
napi tortája volt.

Az év legszínesebb eseményét a rossz idő sem zavarta meg, remél-
jük mindenki jól érezte magát nálunk, és jövőre ismét együtt tölthet-
jük ezt a szép napot.

Lajos-Kuti Éva óvodapedagógus, Nyuszi csoport

Búcsú  
a Meseliget Óvodától

„Füzet, könyv és ceruza bújjatok a táskába, induljunk el dalolva, 
vár minket az iskola.”

 
Soltész Erzsébet

A gyermekek, akik még néhány évvel ezelőtt édesanyjuk kezét 
fogva félénken érkeztek meg az óvodába, most óvodáséveik végén 
elballagtak. Helyüket, jelüket átadják a kisebbeknek. Hamar eltelt ez 
az időszak, s nem csak megnőttek a gyermekek, hanem sokat for-
málódtak, változtak, fejlődtek. Megtanulták a közösségi szokásokat, 
kommunikációt, illemet. A játékok és kirándulások által okosabbak, 
ügyesebbek lettek. Kialakult bennük az önállóság, a kíváncsiság. 
Egyre többször beszélgettünk az iskoláról, sok gyermek már betűket, 
számokat ír, vagy tanítgatja a kicsiket. Komolyan vették a ballagásra 
való felkészülést is. A versek, dalok könnyeket csaltak mindannyiunk 
szemébe.  Izgatottan vették magukra a tarisznyát, és kevés móka után 
(bolondballagás) átérezték, hogy ez a nap róluk szól. Mi óvodapeda-
gógusok pedig – ugyanolyan büszkén, mint a szülők – bocsátottuk 
útjukra őket. Reméljük, az óvodából sok szép emléket visznek maguk-
kal a gyermekek. Minden leendő iskolásnak kívánok élményekben 
gazdag, hosszú szünidőt és jó tanulást!

Müllerné Csite Éva
óvodapedagógus

Maci csoport



Történetek a Zöldligetből
Első hely az angol nyelvű környezetismeret- 

versenyen

Science verseny rendezett „Save the Earth” címmel a székesfehér-
vári II. Rákóczi Ferenc Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola. Az iskolánkból két négyfős csapat vett részt, és a versenyen 
összesen hét csapat indult. A 6. a oszály Odd one out (Kakukktojás), 
míg a 6. c osztály Warming csapatnévvel szerepelt. Előbbi csapat tagjai 
Görgicze Karolina, Naár Barbara, Pándi Ádám János és Vorák Martin, 
a másik csapat versenyzői Takács Tekla Anna, Bacsa Johanna, Vadon 
Laura és Faragó Lilla Virág. Az Odd one out csapat a következőképp 
meséli el a történteket: Vonattal indultunk az iskolából felkészítőnk-
kel Borz Attila bácsival és az iskolánk másik csapatával, akik között 
új barátokat is szereztünk a felkészülés során. A versenyen először a 
választott témánkat – környezetszennyezésről készültünk – mutattuk 
be, melyhez egy kartondobozt is felhasználtunk. Utána írásbeli fel-
adatokkal néztünk szembe. Kisebb szünet után, amikor is uzsonnát 
is kaptunk, jött az eredményhirdetés. Vágyakozva néztünk a kupára, 
remélve, hogy megnyerjük. Végül a kupát mi hozhattuk haza. A 6. c 
csapata is jól szerepelt, megszerezve a negyedik helyet, melyre a War
ming csapat így emlékezik: Vonattal mentünk a verseny helyszínére 
és az utazás során és a versenyen is nagyon jól éreztük magunkat. A 
versenyen voltak nehéz és könnyű feladatok is, és a csapatok is erősek 
voltak. A versenyért és az élményért megérte a felkészülés, sok érdekes 
dolgot tanultunk meg.

 Görgicze Karolina, Naár Barbara és Takács Tekla, Bacsa Johanna
 

Nyelvész és matek sikerek

A Bendegúz Nyelvész verseny iskolai fordulója után három gyer-
mek jutott a megyei döntőbe,

Hajostek Hanna Laura, Szigeth Réka, Füst-Molnár Milán 1. c 
osztályos tanulók. Mindhárman nagyon szépen szerepeltek, Réka 4., 

Milán 3., Hanna pedig 1. helyezést 
ért el a székesfehérvári versenyen. Az 
első helyezés azt is jelentette, hogy 
Hanna képviselte Fejér megyét az or-
szágos megmérettetésen Szegeden. Itt 
34 tanuló közül a 20. helyen végzett.

Bodrogi Bendegúz 1. c osztályos 
tanuló, a Pázmándon megrendezett 
területi matematikaversenyen 1. 
helyezést ért el. A Bendegúz megyei 
matematikaversenyen 2. helyezett 
lett.

IV. Országos Baptista Sakk Kupán, Bendegúz a 8 évesek között 
100%-os teljesítménnyel, abszolút győztesként hozta el az első helye-
zetteknek járó kupát.

Az eredményeikhez szívből gratulálunk!
 

Angol nyelvű novellaíró pályázat

Egyszarvúk, varázslók és szörnyek lepték el iskolánk folyosóit a 
múlt hónapban. Nem Halloweenről beszélünk, hanem sok-sok nagy 
képzelőerővel megáldott diák írásáról, mellyel a Zöldliget angol nyel-
vű novellaíró pályázatára jelentkeztek. A versenyre negyediktől nyol-
cadik osztályig bezárólag jelentkezhettek a gyerekek. Olyan sok ere-
deti és zseniális iromány született, hogy a zsűri nagy gondban volt, 
amikor döntenie kellett. Az összes novella közül Molnár Eszteré lett 
a legjobb a 7. a osztályból. A hetedik évfolyam nyertesei: Molnár Esz-
ter, Bukor Virág, Horváth Réka, Borbély Máté és Sarf Luca. A hatodik 
évfolyam legjobbjai: Dömsödi Regina, Szilaj Réka, Bereczky Bulcsú 
Norbert, Frantsik Ferenc, Kotsis Flóra és Mákos Kata. Az ötödik év-
folyamból Skultéti-Lampert Anna, Valicsek Milán, Joó Rebeka, Ré-
vész Illés, Kedves Patrik és Szabó Boglárka bizonyult a legjobbnak. 
A zsűritagok már alig várják, hogy a fantasztikus jövő évi novellákat 
olvashassák!

 Angela Milne-Kiss (fordította: Borbélyné Somogyi Szilvia)

Gyermeknap

Egy iskolában természetesen minden nap gyermeknap, ám mégis 
kell valami különleges, kell valami más. Így volt ez az idén is.

A Levendula Játszóház csodálatos kellékei és igazán barátságos, 
kedves emberei színesítették meg a legkisebbek hétfőjét, amikor is 
érdekesebbnél érdekesebb és furfangosabb, szemrevaló játékaikkal el-
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látogattak a zöld iskolarészbe. A lányok a sok bolondos játék mellett 
hercegnők lehettek, míg a fiúk a lovagok bőrébe bújva vívhattak egy-
mással. A hétfejű sárkány csak a karikákat gyűjtötte, s nem bántott, sőt 
szelíd arcaival mosolyt csalt ki mindenkiből.

A nagyobbaknak pedig hagyományosan a fordított gyermeknap 
kuszálta össze az egész napját, ám mindenki nagyon jól érezte magát. 

Remekeltek kosarasaink

A Dobd a kosárba! program születésének 5. évfordulóját ünne-
peltük az idén. Ez idő alatt sok gyermek kapott ízelítőt a kosárlabda 
világából, megismerték az alapokat, a nagyobbak pedig már a Dávid 
Kornél Akadémia keretei között pattogtatják a labdát.

Minden évben az Add tovább! játék a megmérettetés alapja, melyen 
ismét jól szerepeltek csapataink.  A Pusztaszabolcson rendezett terüle-
ti versenyen első helyezést értünk el, a második Velencén rendezetten 
negyedikek lettünk.

A megyei versenyen a fiatalabbakkal felálló csapatunk csoportjá-
ban a második helyet hozta el.

Akik játszottak: Wagner Dorka, Horváth Szelina, Molnár-Bodó 
Ajsa, Bánfalvi Napsugár, Bálint Hajnal, Bartos Dorottya, Bartos Ger-
gely, Borbély Gergő, Hakfelner Katalin, Dubis Richárd, Burján Benjá-
min, Kárpáti Ármin.

Az országos jamboree Budapesten került megrendezésre, ahol 
Fejér megyét a mi iskolánk képviselte. A gyerekek a csoportjukban 
a második helyen végeztek. Az első helyért szoros, kemény harcban 
maradtunk alul egy budapesti sportiskolával szemben.

A csapatunk tagjai voltak: Borbély Anna, Joó Rebeka, Wagner 
Dorka, Azurák Adél, Horváth Szelina, Molnár-Bodó Ajsa, Bánfalvi 
Napsugár, Zacskó Bence, Házi Nándor, Popelka Péter, Koszti Olivér, 
Kemény Gyula, Hadlaczki Bendegúz.

Az országos versenyen a pólónkon a program szlogenje állt, mely 
a következő:

Velence
Ahol az álmod valóra válik!

Remélem a kosarasoknak ez így is lesz! Jövőre folytatódik a prog-
ram, októbertől várom a régi és az új sportolni vágyó diákokat.

Karácsonyné Kéki Andrea

 IV. Országos Baptista Sakk Kupa

A Zöldliget Iskola sakkosai ismét kiváló teljesítményt nyújtottak 
az elmúlt időszakban. Május 21-én, szombaton rendezték meg a IV. 
Országos Baptista Sakk Kupát, ahol Bodrogi Bendegúz a 8 évesek 
között, Vicze Kata pedig a 10 évesek között 100%-os teljesítménnyel, 
abszolút győztesként hozta el az első helyezetteknek járó kupát. A 14 
évesek között Vicze Zsófia állhatott a dobogó legfelső fokára, a máso-
dik helyezett pedig Bodrogi Lili volt.

Büszkék vagyunk rátok! Gratulálunk!

Vicze Kata bronzérme

Tehetségünk újabb szép sikert ért el: bronzérmes lett a június első hét-
végéjén megrendezett osztrák országos sakkdöntőben.

Kata nagyon jól rajtolt, két gyors győzelem után a verseny fő esélyesét 
is sikerült egy futóvégjátékban túljátszani, így három fordulót követően az 
éltáblán küzdöttünk. Izgalmas játszmában maradt alul a sorsdöntő negye-
dik fordulóban, amit az ötödik körben sikerült javítani, a nap végén pedig 
egy harcos döntetlennel éremeséllyel várhatta a másnap reggeli utolsó, 
döntő játszmát.

Ugyan sötét színnel ült asz-
talhoz, de már a megnyitásban 
sikerült megragadni a kezdemé-
nyezést, ami gyalogelőnyt ered-
ményezett, az előnyt megőrizve 
egy futóvégjátékban sikerült 
azt érvényesíteni. A győzelem 
az egyedüli bronzot jelentette 
a húszfős mezőnyben. Az élen 
végzettek lényegében körbever-
ték egymást, jelentősebb erő-
különbség nincs a dobogósok 
között, a továbbiakban a célunk, 
hogy ezen változtatni tudjunk. 
Kata hozzáállását ismerve ez 
nem kérdéses, hogy sikerülni 
fog. Gratulálunk a kitünő ver-
senyzéshez!

Molnár Béla edző, 
nemzetközi mester



MOZGÁSBAN
Ezüstérmes a 80 éves Velence SE

A bajnoki elsőséghez egy kis szerencse 
kellett volna fiainknak. Döntő volt a 
bajnok elleni tavaszi rangadó, ame-

lyen csak az utolsó percekben egyenlített az 
NB III-ra aspiráló gárda, s a hátsó régiókhoz 
tartozó csapatok elleni néhány váratlan pont-
vesztés (a tordasi és a bicskei 0-0 kiváltképp), 
amelyek nélkül most aranyról írhatnánk. 
Összességében azonban mindenképpen kijár 
a feltétlen dicséret a hosszú évek után távozó 
Pavlik mesternek, a vezetőknek, a támoga-
tóknak és az egész csapatnak.

Mindenki megtette a magáét, elöl-hátul 
igen stabil volt a Velence SE. Király János 
teljesítményét azért emeljük ki külön, mert ő 
lett a gárda gólkirálya.

Ami a bajnoki véghajrát illeti, a 27. fordu-
lóban Kovács Krisztián és Király J. góljaival 
2-1-re legyőzte együttesünk hazai rangadón 
a bronzérmes Mórt. A vendégek szépítő ta-
lálata a hajrában esett, összességében meg-
érdemelten nyertünk. A következő körben 

Egész szezonban kimagaslóan teljesített, 
a legkevesebb vereséget szenvedte el, az 
utolsó fordulókig harcban volt az aranyért, 
végül ezüstérmes lett a  Fejér megyei 
I. osztályú labdarúgó bajnokságban a 
Velence SE (Velence FQL System) csapata. 
Pavlik József vezetőedző együttesét csak a 
címét megvédő Iváncsa tudta megelőzni, 
ez a két alakulat minden tekintetben 
kimagaslott a mezőnyből.

a középmezőnyhöz tartozó, ám ezen a szin-
ten stabil, erős Sárszentmiklós vendégeként 
3-3-as döntetlent ért el csapatunk. 0-2-ről 
fordítottunk Kanyó, Süveges és Király Péter 
góljaival, ám a legvégén egalizáltak a hazaiak, 
igazságos, de fájó pontvesztés volt ez is.

A 29. fordulóban a Sárosdot fogadtuk, és 
remek focival 8-0-ás, kiütéses sikert arattunk, 
hiába lépett pályára az ellenfélnél két igen jól 
csengő, bizonyos Dvéri és Tiber nevű játékos 
(előbbi, Dvéri Zsolt a Vidi és az Újpest egy-
kori válogatottja, a sárosdiak játékosedzője, 
utóbbi Tiber Szabolcs a Vidi-legenda Tiber 
László legifjabb fia). Találatainkon Kanyó 
(2), Király J., Kovács, Bognár, Szalai, Süveges 
és Csikesz osztozott. Ekkor egy napig pont-
számban beértük az Iváncsát, amely másnap 
Bicskére látogatott, s 4-3-as sikerével újra 3 
pontra növelte előnyét, mivel gyakorlatilag 
megnyerte a bajnokságot.

A szezonzáráson – immár teljesen tét nél-
kül – Ercsiben lépett pályára együttesünk, s 

1-1-re végzett. Az idény utolsó velencei gólja 
Kovács Krisztián nevéhez fűződik, aki már 
az 5. minutumban megszerezte a vezetést. 
Erre válaszoltak a vendéglátók a 74. perc-
ben, kialakítva az igazságosnak mondható 
pontosztozkodást. Mivel az Iváncsa győzni 
tudott, végül 73 ponttal zártuk a 2015–2016-
os bajnoki menetelést a 78-ig jutó aranyér-
mes mögött. Összességében szinte minden 
fontos mutatóban második lett alakulatunk: 
a lőtt és a kapott gólok, valamint a győzelmek 
tekintetében. Csapatunk erejét demonstrálja 
az is, hogy az elszenvedett egyetlen vereség 
(még az ősszel Iváncsán kaptunk ki) az egész 
mezőnyben a legkevesebb volt.

Bár a klub háza táján várhatóan jelentős 
változások lesznek a nyáron, az együttes a kö-
vetkező szezonban is fontos tényezője lehet a 
megye labdarúgásának.

A szezon befejezését követő hétvégén, 
június 11-én, igazi örömfocival, kis híján 
egész napot kitöltő labdarúgótornával ün-
nepelte 80. születésnapját a Velence Sport 
Egyesület. Az eseményen a klub minden 
korosztályos együttese képviseltette magát 
az U7-től az U16-ig. A gyerekek egymás kö-
zött vívtak mérkőzéseket, majd nagy büsz-
keséggel vették át a díjakat Koszti András 
polgármestertől és a klub vezetőitől. Az 
elismerésekből, köszönetnyilvánításokból 
jutott az egyesület valamennyi támogatójá-
nak, a csapatok edzőinek és vezetőinek is. A 
remek hangulatú sportnapon a szervezők 
nem csak a focizó ifjoncokra gondoltak, 
különböző gyermekprogramokkal, ugrá-
lóvárral is kedveskedtek az apróságoknak.Fo
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Velence évről évre sportosabb város 
lesz, egyre több különböző kategóri-
ájú verseny- és tömegsportesemény 

házigazdája. Márciusban az ultrafutók a 100 
km-es magyar bajnoki címért szálltak harcba 
az OptiVita Kupa sorozatán belül, áprilisban 
történelmi drónversenyt rendeztek, amely 
minden előzetes várakozást felülmúló sikert 
hozott, ezreket vonzott a Korzóra, május 
20–22 között pedig az ország immár elismer-
ten legnagyobb kerékpáros megmozdulása, 
a Tour de Velencei-tó mamutmezőnye tért 
vissza a tópartra. A háromnapos eseményen 
profik és amatőrök, kicsik és nagyok, csalá-
dok, közösségek, valamint egyéni versenyzők 
is kedvükre tekerhettek.

A hegyikerékpárosok erőpróbája szomba-
ton délelőtt kezdődött, s a bátor próbázóknak 
34 (szintkülönbség 650 m), vagy 46 kilomé-
tert (szintkülönbség 950 m) kellett teljesíte-
niük. A második kört csak azok kezdhették 
meg, akik a kitűzött 2:15-ös szintidőn belül 
teljesítették az első kört. Ez sokaknak sike-
rült, bizonyítva, hogy mesterei ennek a mű-
fajnak. A terep, s a jelentős szintkülönbségek 
alaposan próbára tették a bringásokat, akik 
ennek ellenére derekasan állták a sarat. Öröm 
volt látni, hogy az utánpótlás korcsoportok-
ban (U13, 15, 17) is rengetegen teljesítették 
minimum a 34 km-es távot.

A Tósport Egészségprogram Kispróbát ele-
ve a gyerekeknek találták ki, ennek megfelelő-
en itt egészen kicsik, akár 5 évesek is indulhat-
tak. Az U5 mellett a 7, 9, 11 és 13 éves korosz-
tály képezett külön kategóriát. A versenypálya 
a Drótszamár Kemping területén végig szalag-
gal elkerített füves területen haladt. Természe-
tesen itt nem a hosszas versenytáv, az erő és 
állóképesség, hanem a kerékpározás öröme és 
az ügyesség volt a fő cél. A látottak alapján ez 
maradéktalanul sikerült mindkét napon.

Ismét ezrek tekerték körbe a tavat
A Velencei-tó Mini Maratonon 56,2 kilo-

méteren át versenghettek a résztvevők 270 
m szintkülönbség mellett, majd következett 
a hétvége másik csúcspontja, egyben legke-
ményebb erőpróbája, a Bianchi Országúti 
Maraton, a maga 130 kilométerével és 700 
m szintkülönbségével. Itt a mezőny Velen-
ce-Gárdony-Agárd-Pákozd-Sukoró-Velen-
ce-Nadap-Lovasberény-Csákvár-Gánt-Csák-
vár-Vértesboglár-Felcsút-Alcsútdoboz-Vér-
tesacsa-Lovasberény-Vereb-Pázmánd-Ká-
polnásnyék-Velence útvonalon teljesítette a 
komoly távot.

Az eseménysorozat ismét bebizonyította, 
hogy a kerékpározás a legnépszerűbb hobbi- 
és versenysportágak közé sorolandó Magyar-
országon, évről évre egyre nagyobb tömeget 
vonz a tópartra is.

Lakatos megkezdte 
az éremgyűjtést

klubtársa, Devecseriné Takács Kincső mö-
gött a 2. helyen ért célba. Nem sokkal később 
Szegeden az olimpiai válogatón Zsanett visz-
szavágott Takácsnak 200-on, ő lett az arany-
érmes. Igaz, ez a táv még nem olimpiai szám, 
ám erre Tokióban már komoly esély lesz, 
nem véletlenül indul itt is „aranylányunk”. 
Egyelőre „csak” az Európa-bajnokságra válo-
gatott a kenupárosok 500 méteres küzdelme 
is. Ebben a számban nem borult a papírfor-
ma, simán nyert a Lakatos–Takács egység.

Május végén a csehországi Racicére figyelt 
a kajak-kenus világ, megkezdődtek a máso-
dik Világkupa-forduló küzdelmei. Lakatos 
Zsanett itt  C–1 200 méteren simán, harma-
dikként jutott a fináléba, ahol aztán a negye-
dik helyen zárt, de a legjobb európai verseny-
ző lett a mezőnyben, csak két brazil és egy 
kanadai versenyző tudta őt megelőzni, ami 
mindenképpen kiváló eredmény kisebb be-
tegség után visszatérve. Az Európa-bajnok-
ságra június 24–26-án kerül sor Moszkvában, 
ahol remélhetőleg újabb szép Lakatos-siker-
nek tapsolhat majd a közönség.

„Az út maga a cél”
Kiváló időben, csaknem négyszázan tették 

magukat próbára a fenti szlogennel május 29-én 
a II. eXtremeMan 51.5 elnevezésű, olimpiai távú 
triatlonversenyen. A nőknél és a férfiaknál is 
komoly küzdelem alakult ki az élmezőnyben, s 
végül előbbieknél HRSE színeit képviselő Szent-
péteri Diána, utóbbiaknál a nagyatádi Tóth Gá-
bor szakította át elsőként a célszalagot az Északi 
strandon. A hölgyeknél a házigazda IRON-
TEAM SE sportolója, Nádasdiné Boros Melinda 
remekelt, a 3. helyen végzett, míg az uraknál a 
legjobb IRONTEAM-es a 60. helyen befutó Ko-
vács Szabolcs lett, ami a 301 főt számláló me-
zőnyben mindenképpen dicséretes produkció.

(Mátay Balázs)

Elkezdődött a versenyszezon díszpol-
gárunk, Lakatos Zsanett számára. A világ-
bajnok női kenus az idénynyitó szolnoki tá-
jékoztató versenyen C–1 200 méteren győri 
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Hamisítatlan piknikhangulat, kiváló he-
lyi és vendég borászatok az ország min-
den tájáról, ínyenc gasztronómia és mi-

nőségi zene – röviden így jellemezhető a május 
28-án megrendezett Szent Orbán Borünnep. 
Ennél több nem is kell egy kellemes szombat 
délutáni kikapcsolódáshoz. A programok már 
11 órakor elkezdődtek, és estig folyamatosan 
egymást érték a koncertek. A Kodolányi János 
Főiskola hallgatóinak fellépése után a Summer 
Jam trió zenéjét és Szabó Mariann különleges 
énekét hallgathatta a közönség. Utánuk Török 
Ádám és a Mini következett, akik meglepetés 
sztárvendéget is hoztak magukkal Kerekes Blan-
ka fuvolaművész személyében, így egy igazi „fu-
volapárbajjal” is kedveskedtek a hallgatóságnak. 
Közben a kisszínpadon már a Swing à la Django 
zenét játszó Harmonia Garden együttes készü-
lődött. Az ő produkciójuk után már hallhattuk, 
ahogy a Marching Jazz Band felvezetésével elin-
dult a Borrend felvonulása. A színpadon látvá-
nyos borrendi avatás és borverseny-eredmény-
hirdetés zajlott, az idén 13 aranyérmet osztott ki 
a zsűri. A zenei programok sorát Horgas Eszter 
és a Jazz Trió folytatta, a latin jazzt játszó Ekag-
rata együttest pedig az est zárásaként Palya Bea 
és zenekarának nagysikerű koncertje követte. 
A nap egyik különlegessége Kovács Antal som-
melier előadása volt – három különböző – bo-
rászatot, borfogyasztást érintő témában. Igazán 
élvezetes előadásokat hallhattak az érdeklődők 
a Vörösmarty pince teraszán. Stílusosan, ugyan-
ezen a helyszínen mutatta be Dobos Ferenc, az L. 
Simon Borászat borásza a Vörösmarty cuvée-t, 
amit a Velencei-tó ikonikus borának szánnak. 

Ezen a napon megtekinthető volt a Vörös-
marty pince, az ódon falak hűvösében jól esett 
elfogyasztani egy pohár bort.

Hagyományteremtő jelleggel a közönség 
szavazhatott arról, hogy a helyi borászatok kö-
zül kinek a bora kapja  a megtisztelő „Fesztivál 
Bora” címet. A nyertes Nagy Gábor, pázmándi 
borász lett.

Szent Orbán Borünnep –  
Hagyomány új köntösben

A szervezők arról is gondoskodtak, hogy 
ne kelljen autóba ülni annak, aki távolabbról 
érkezik, transzferjáratokat indítottak Szé-
kesfehérvárról, a Velencei-tó déli partján és 
a környékbeli településekről. 

A vonattal érkezőket tuk-tuk taxik várták 
és szállították a rendezvény helyszínére, lát-

ványukkal derűs pillanatokat varázsolva az 
emberek arcára.

Végül a szervező Velencei-tó Turizmusáért TDM 
Egyesület ezúton is köszöni a Bence-hegyen élők 
türelmét, hiszen a Panoráma út lezárásával nem kis 
„felfordulás” okoztak, de bíznak abban, hogy a prog-
ramok kárpótoltak mindenkit a kellemetlenségekért.
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Városmarketing díj
Értékes szakmai díjjal gazdagodott Velence városa a közelmúltban. A 
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület sikerrel pályázott a Magyar 
Marketing Szövetség által kiírt Városmarketing Díjra, rendezvény-
esemény kategóriában. A szakmai zsűri a Velencei Karnevál elnevezésű 
rendezvényt Gyémánt Díjjal jutalmazta, e védjegyet Velence városa és a 
TDM szervezet egy éven keresztül használhatja.  A „Városmarketing Gyé-
mánt Díj” védjegyet az a pályázó-szervezet kaphatja meg, aki pályázat be-
nyújtásával bizonyítja, hogy a meghirdetett kategóriák valamelyikében, a 
pályázati időszakban eredményes, az értékelési kritériumoknak megfelelő, 
a szakmai zsűri által színvonalasnak értékelt, városmarketing tevékenysé-
get végzett. Az Etyeki Piknik, a Debreceni Virágkarnevál és a Szegedi Sza-
badtéri Játékok alkotta „klubban” jelen lenni nem kis elismerés. 

ve engedélyhez kötött iskolában készült fényképet, videót és hanganyagot 
feltenni közösségi oldalakra. A Rendőrség minden osztálynak tart tájékoz-
tatót az internet jelentette veszélyekről. Fizikai bántalmazás miatt már tet-
tem és - ha újra előfordul - tenni is fogok rendőrségi feljelentést. Mi ilyen 
intézkedésekkel tudunk élni. Sajnos elképesztő dolgokat képesek csinálni 
és mondani a gyerekek már alsó tagozatban, nem csak egymásra, de taná-
raikra is. Az ilyen esetek többsége túl van azon a ponton, ahol tanárként 
be tudunk avatkozni. Én inkább abban látom a problémát, hogy gyakran a 
gyerekeket a szülők egyenrangú partnerként kezelik, hiányoznak a korlá-
tok, a gyerek akarata szabadon érvényesül. Nem meglepő, hogy egy ilyen 
közegből érkező diák nehezen alkalmazkodik az iskolai szabályokhoz, hi-
ányzik a tanár iránti tisztelet, illetve a fegyelem. Szerencsére ez korántsem 
általános probléma, azonban egyáltalán nem ismeretlen jelenség.

Velencei Híradó: Lassan két éve, hogy Koszti András a polgármester, 
és egy új összetételű képviselő-testület irányítja a várost. Milyen az együtt-
működés a város vezetésével?

Czuppon István: A kezdeti nehézségek után hamar sikerült megtalál-
ni a közös hangot. Az iskola biztos működése és hosszútávú sikeressége 
egy olyan cél, amelyért csak úgy tudunk hatékonyan dolgozni, ha erőinket 
és lehetőségeinket egyesítjük. Igyekszünk a felmerülő kérdéseket szem-
től-szemben megbeszélni, ez számomra nagyon sokat jelent.

Velencei Híradó: Milyennek képzeli el Ön a 21. századi Zöldliget Álta-
lános Iskolát. Mi az, amire szüksége volna ennek megvalósításához?

Czuppon István: Az épület már a 21. században épült és ki merem 
mondani, hogy Magyarországon kevés diák van, akik hasonló feltételek 
mellett tanulhatnak. Erre büszkék lehetünk. Az álmunk az, hogy Velen-
cén a két tanítási nyelvű képzést folytató, nemzetközi érettségit kibocsátó 
középiskolát alapítsunk, ami jelentős előrelépés lenne a környék oktatási 
színvonalának javításában. Polgármester úr teljes mellszélességgel támo-
gatja ezt a kezdeményezést. A jelenlegi együttműködés az önkormányzat, 

mint az ingatlan tulajdonosa, a fenntartó és a Zöldliget Általános Iskola 
között jól működik, biztos vagyok benne, hogy hasonlóan jól tudnánk 
együtt dolgozni egy középiskola megteremtésén.

Velencei Híradó: Megemlítene néhány diákot, akiknek teljesítményére 
büszke az iskola?

Czuppon István: A Zöldliget emlékérem iskolánk legmagasabb elisme-
rése a nyolc éven át tartó kimagasló tanulmányi és közösségi munkáért. 
Ebben a tanévben Szabó Tamarát tartotta nevelőtestületünk erre érde-
mesnek. Büszke vagyok minden tanulóra, aki versenyeken, méltóképen 
képviselte iskolánkat, nagyon sokan vannak szerencsére. Nevelőtestületi 
dicséretben 115 gyerkőc részesült a tanév végén.

Velencei Híradó: Valószínűleg sok diákja is olvassa ezt az interjút, 
ajánljon egy könyvet nekik, hátha belefér a nyári szünetbe!

Czuppon István: Túri Máté 5.c osztályos tanuló javaslatára a gyerekek 
körében nagyon népszerű Akcelerátus-trilógiát fogom elolvasni, ami Eric 
Elfman és Neal Shusterman munkája. (Tesla padlása, Edison csapdája, 
Hawking folyosója – a szerk.)

Velencei Híradó: Megosztana egy történetet, amire visszagondolva úgy 
érzi, hogy jól döntött, amikor a tanári pályát választotta?

Czuppon István: 19 évet töltöttem el a gyermekvédelemben, tanítot-
tam és kollégium vezető voltam. Mindig azt mondtam az állami gondozott 
gyerekeknek, hogy akkor leszek büszke rátok, ha a ti gyerekeitek tiszták 
lesznek, ti nevelitek őket és nem itt lesznek az intézetben. Két-három évvel 
ezelőtt Székesfehérváron egy boltban elém állt egy harminc év körüli hölgy 
két gyerekkel és azt mondta: „István bácsi büszke rám? Két gyerekem van, 
elég tiszták? Mind a kettőt én nevelem és óvodába, meg iskolába járnak”. 
Ez nagy büszkeséggel tölti el az embert. De hogy egy időben közelebbi ese-
tet is mondjak. A harmadikos diákok közül többen jelentkeztek a Camb-
ridge Nyelvvizsga Központ vizsgájára és az eredmény a napokban érkezett 
meg, mindannyiuk sikeresen teljesítette a vizsgát.

Bővebb információ
a Tehetségpontról: www.tehetseg.hu
az Ökiskolárol: www.ofi.hu/okoiskola Vágó Tamás

Nekem Velence ...
Folytatás a 7. oldalról
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Velencei értékek nyomában

A Bod László Kápolna Galéria

Velence első kápolnája már 1647- ben felépült, de a törökök 
a földdel tették egyenlővé az épületet. 1967-ben miközben a 
kápolnát felújították, egy freskószerűen felfestett keresztet is 

találtak,  amely feltehetően egy régi lovagrend jelképe lehetett. Miután 
a törökök kivonultak, a területet  Meszlényi  János birtokos és kegyúr 
vette meg. 1722-ben Csizmadia István, uradalmi provizor irányítása 
mellett, a hívek és az alapítványok segítségével az épület a régi  kövek 
felhasználásával újjáépült. 

Az újonnan felépült kápolnában tartották meg a község katolikus 
szertartásait: keresztelőket, miséket, májusi ájtatosságokat. A Mesz-
lény család itt temette el Meszleny János fiát, Meszlényi Pált, akit 
1759-ben a kápolna belsejébe épített kriptában helyezték örök nyuga-
lomra. Sírhelyét egy vörös márványlapba vésett családi címerrel jelöl-
ték, mely ma a kápolna oldalán tekinthető meg.

Bod László festőművész és felesége 1967-ben a falu végén egy ro-
mos épületre bukkant, melyre már szinte rá sem lehetett ismerni, hi-
szen ablakai, ajtajai már régen eltűntek, teteje pedig már félig-meddig 
beszakadt. A romos épület árván, egy kiszáradt, gondozatlan földterü-
leten árválkodott, várva későbbi sorsára. A falu plébánosa Sörédi atya 
szerint, az egyház pénz hiányában lemondott róla, majd  átengedte a 
területet és az épületet a községnek, a Velencei Intéző Bizottságnak, 
melynek terve az volt, hogy lebontják a romos kis épületet és helyére 
buszpályaudvart építenek majd. 

A művészházaspár nem hagyhatta ezt, és elhatározták, hogy  meg-
mentik a középkori épületet az utókor számára. Vásárlási engedélyt 
kértek a katolikus egyháztól, a Velencei Intéző Bizottság pedig enge-
délyezte a terveket és a renoválást. A falu életét, az emberek szemlé-

oLÁH ADRIENN

1949–1954: Az Állami 
Bábszínház igazgatója
A Mednyánszky Társaság és a 
DunapArt Művészeti Egyesület  
alapító tagja és első elnöke
1972: Egri Akvarell Bienállé-díj, 
1982: Káplár Miklós-díj, 
1990: Pro Arte Budapest-díj
Főleg csendéleteket, életképeket, 
tájképeket festett.

A falu középkori 
romjain épült  
első katolikus 
templom, majd 
Meszleny, később 
Bod László 
Kápolna

Bod László  
(1921–2001, festőművész)  

Forrás: Bod Veronika, Velencei Helytörténeti 
Egyesület, Velenceblog.com

Bod László: Címer kő 

letét és gondolkodásmódját teljesen 
megváltoztatta ez a fordulat.  

A lakók felfigyeltek a művész há-
zaspárra, és aki csak tudta, segítette 
őket munkájukban. Sokan hoztak 
régi halászeszközöket, kőedénye-
ket, szobortorzókat, hogy azok ki-
állításra kerülhessenek, mivel azt 
hitték a kápolna épületéről, hogy 
múzeumnak épül és funkcionál 
majd a későbbiek során.

Rádióban, televízióban, ma-
gazinokban adtak hírt a kápolna 
felújításáról, így nem csoda, hogy 
külföldről és itthonról is egyaránt 
özönlöttek a látogatók, úgy mint 

színészek, zenészek, politikusok, festők, és turisták, ezért a nagy ér-
deklődésre tekintettel a család úgy döntött, érdemes lenne helyben 
nyári programokat szervezni. 

Az 1970-es években „Velencei Nyár” névvel került megrendezésre 
a programsorozat. 1975 és 79 között javarészt Fejér megyei kortárs 
művészek, szobrászok, festők alkotásait állították ki, 2003 és 12 között 
pedig már hazai és külföldi művészek egyaránt „Nyáresti szerenád” 
címmel zenés estékkel gazdagították a kiállítást és a programot.

Bod László alkotásaiból halála után, 2003. május 30-án rendezték 
meg az első kiállítást és egyúttal ekkor a kápolna új nevet is kapott: 
Bod László Galéria, Velence.
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A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA:

Kedd: 10.00–17.00
Szerda: 13.00–17.00
Csütörtök: 10.00–17.00
Szombat: 10.00–15.00

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

Tel.: 22/472-453
e-mail: velence.bibl@gmail.com

honlap : www.velence-bibl.eoldal.hu

Nyári szünet

Felhívjuk a kedves olvasók 
figyelmét, hogy a könyvtár

2016. június 28-tól 
2016. július 18-ig

szabadság miatt zárva lesz.

Utolsó kölcsönzési nap: 2016. 
június 25. (szombat)

Nyitás napja:
2016. július 19. (kedd)

Háy János: Ország, város, fiú, lány

Útravaló alcímmel lát-
ta el Háy János „for-
mabontó útikönyvét”, 
amely a világ számos 
országába kalauzolja el 
az olvasókat. A szerző 
szeret utazni, és erre az 
útra szívesen invitálja 
olvasóit is. Azonban 

korántsem valamiféle szokásos helyszínbe-
mutatásról esik szó ezekben az írásokban, 
mert Háy minden esetben saját személyisé-
gén keresztül átszűrve, gyakorta provokatív 
módon adja közre utazásainak élményeit, 
Moszkvától New Yorkig és Stockholmtól Ná-
polyig. „Kíváncsi vagyok a körülöttem lévő 
világra, a fenyőre az ablakom előtt éppúgy, 
mint New Yorkra vagy Indiára. Legtöbbször 
turista vagyok, de egyben író is, aki egy pil-
lanatra sem tudja kikapcsolni a belső moto-
rokat” – ajánlható a szerző soraival az író ra-
jongóin túl, sokkal szélesebb olvasói körben 
a kötet.

Palya Bea: Ribizliálom

 Palya Bea a hazai ze-
nei élet markáns, köz-
ismert alakja. A kö-
zönség népdalénekes-
ként (a Zurgó együttes 
tagjaként) ismerhette 
meg még a kilencve-
nes évek elején, de az 
évek folyamán volt 
világzenei együttesek 
alapító tagja, énekelt 

jazzt, verset, és legnagyobb sikereit talán szó-
lólemezeivel aratta. Túláradó művészi terem-
tőereje és kreativitása ezúttal egy könyvben 
öltött testet, amelyben eddigi életére és pálya-
futására tekint vissza. Az igényes kialakítású, 
egész oldalas fekete-fehér fotókkal gazdagon 
illusztrált kötet elsősorban a szerző énekesi és 
magánéletére kíváncsi rajongók olvasmánya, 
ugyanakkor az útkereső rokonlelkek számára 
is tartalmas olvasmány lehet.

Az előző évekhez hasonlóan Velencén a 
május a virágosítás hónapja, így ez már ha-
gyomány. Szeretnék köszönetet mondani 
az ut ca bizalmiaknak, vállalkozóknak, civil 
szervezeteknek, ovisoknak, diákoknak, szü-
lőknek, nyugdíjasoknak, a város lakóinak és 
mindenkinek, aki segítette a munkánkat, és 
ezzel hozzájárult a virágosítási és városszépí-
tési mozgalomhoz. Ilyenkor jó végigmenni az 
utcákon és látni, hogy mindenki egy ember-
ként szépíti a várost. Most már az a dolgunk, 
hogy ezt a sok munkát megbecsüljük ,és egész 
nyáron jó gazda módjára vigyázzunk rá, hogy 
tiszta és ápolt legyen a környezetünk.

Benkő Istvánné  
szervező

Szabó Magda: A muranói hattyú és 
más novellák  (Hangoskönyv)

Szabó Magda túl a 
nyolcvanadik életévén 
emlékidéző kötettel 
bűvölte el olvasóit. Ro-
konai, szerettei alakját 
idézi meg azzal, hogy 

feledésbe merült történeteket elevenít fel. 
Ezek java része egyes szám első személyben 
elmondott, önéletrajzi ihletésű. Sokszor egy-
egy gesztus, tárgy, lényegtelennek látszó ap-
róság, például egy kölcsön kapott sál, a New 
Yorkban árusított karácsonyi műfű, egy szta-
niolpapír felbontása hívja elő ezeket a családi 
mitológiában megőrzött, vagy később felku-
tatott, kiderített történeteket. Molnár Piros-
ka színművésznő előadásában hallgathatjuk 
meg Szabó Magda írásait.   

 (Sinkáné Mihály Zita – könyvtárvezető)
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„Virágos Velence”
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szépkorúak
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

Ófalusi II. számú Nyugdíjas Klub

Májusban ismét virágba borultak vá-
rosunk parkjai, utcái, terei! A virá-
gosításon, május 21-én, ragyogóan 

szép időben, a sok résztvevő mellett klubunk 
tagjaival mi is örömmel vettünk részt. Az új-
telepi városrészen, a két helyszínen beültetett 
ágyások, csakúgy mint városszerte, szépek, 
mutatósak lettek, hogy aztán egész nyáron 
és kora ősszel is viruljanak, és mindannyian 
gyönyörködhessünk bennük, az idelátogató 
vendégekkel együtt. És akiknek mindezt kö-
szönhetjük (sajnos a csoportképen nem min-
denki látható), név szerint: Sinka Józsefné, 
Nagy Károly, Nagy Károlyné, Hooymas To-
mas, Pothorszky Heléna, Vogel Péter, Újvári 
Mihály, Dura Elemér, Duráné Emőke, Egres-
falvy Lászlóné, Mike Józsefné, Zsolnai József-
né, Horváth Lajos, Pluhár Károlyné, Katona 
Mihályné, Tomasovics Ferencné, Molnár Já-
nosné, Székely Béla, Székely Béláné. 

Szintén remek kirándulóidőben, Tácon, 
a Gorsium Régészeti Parkot kerestük fel. 
Az idei évre uniós támogatással felújított, 
200 hektáron elterülő római kori telepü-
lés, bár még mindig csak egy részében fel-
tárt, régészeti leleteit, épületmaradványait, 
idegenvezető kalauzolásával csodálhattuk 
meg. A kissé fárasztó séta után a táci Vé-
nusz Étteremben elköltött finom ebéd után 
Szabadbattyánba folytattuk utunkat. Itt a 
XIII. században (feltehetőleg a tatárjárás 
után) épült Kula-tornyot néztük meg. Meg-
tiszteltetésnek vettük, hogy a sárvízi góti-
kus lakótorony történetét – a benne levő 
állandó kiállítással együtt – a nagyközség 
polgármestere, Polyák István úr mutatta 
be, akinek ezúton is köszönjük a szíves fo-
gadtatást. 

„Otthon”, a klubunkban, a Közösségi Ház 
udvarán jó hangulatú sütögetős klubnapot 

tartottunk, ahol szélcsendes, kellemes időben 
sütögethettük pecsenyénket, szalonnánkat. 

Anyák napja mellett az édesapákat is kö-
szöntöttük június 1-jén. Apák napján (amely 
hivatalosan június harmadik vasárnapjára 
esik), klubunk hölgytagjai egy kis ajándékkal, 
palacsintával, sütivel kedveskedtek a nagy-
papáknak, dédpapáknak. Egresfalvyné Ani 
egy szép verset is elmondott az ünnepeltek 
tiszteletére. 

A programunk szerint az első félévet egy 
vidám zenés délutánnal szeretnénk búcsúz-
tatni, és nyári programként tervezzük a Nyári 
Zenés Játékok egy-egy előadását is megnézni. 

A nyár beköszöntével, az iskolaév végével, 
kívánok minden kedves olvasónak kellemes 
nyári kikapcsolódást, diákoknak, tanáraik-
nak hosszú vakációt, jó pihenést!

Lukács Sándorné
klubvezető

Többéves hagyományainkhoz híven, idén májusban is részt 
vettünk az önkormányzat által meghirdetett „A virágos 
Velencéért” mozgalomban, amely a város közterületeinek 

virágosításáról szól. Klubtagjaink május 21-én a kijelölt ágyások-
ban ültették el a szebbnél szebb egynyári virágokat a megadott 
elrendezésben. Szívesen vállaltunk szerepet a város szépítésében.

Nyugdíjas-találkozóra voltunk hivatalosak Igalra, május 27-
én. A szervezők nagy figyelmet fordítottak arra, hogy egész na-
pos változatos programmal szórakoztassanak bennünket. Sok 
nyugdíjasklub jött el a rendezvényre, és azok tehetséges tagjai, 
csoportjai adtak színvonalas műsort. Finom, közös ebéddel 
is elláttak bennünket. Emléklappal jutalmazták a megjelent 
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Májusban nemcsak az édesanyá-
kat, hanem az édesapákat is 
ünnepeljük. Az apák napjá-

nak ünneplése Amerikából indult, ahol 
egy háborús veterán egyedül nevelte fel 
hat gyermekét, emlékére az egyik lánya 
szervezte meg az első apák napját. Azóta 
a világon mindenütt elterjedt, bár külön-
böző időpontokban. Általában a legtöbb 
országban június harmadik vasárnapja, de 
mi viccesen május 19-én Ivó napján ünne-
peltünk, emlékezve az édesapákra, nagy-

papákra és minden férfi elődre.  Jó hangu-
latban, borácsban nagyon finom pörköltet 
készítettünk, Kolonicsné Katika nagy adag 
galuskát készített hozzá. Horváthné Mari-
ka és erdélyi vendégünk kedves verssel és 
énekkel örvendeztetett meg minket.

Mint eddig minden évben, idén is 
virágosítottunk, örömmel szépítettük 
városunkat, nemcsak a köztereken, de 
a házak előtt is igyekeztünk szebbnél 
szebb palántákat ültetni, amit az önkor-
mányzat biztosított számunkra. A virá-

gosítás után Kónyáné Zsuzsa otthonába 
invitálta a társaságot, ahol sült csirkével 
várt, Szigetyné Ili pedig otthonról hozott 
frissen sült fasírttal lepett meg minket. 
Mindkettőjüknek nagyon köszönjük.

Nagyon készülünk a következő kirán-
dulásokra, Fertődre, Nagycenkre, Sop-
ronba és ismét Romániába szeretnénk 
eljutni.

Minden kedves nyugdíjas társunknak 
további jó egészséget kívánunk.

Herczeg Ferencné klubvezető

klubokat. Természetesen a fürdés sem 
maradhatott el, szép időben élveztük a 
gyógyvíz kellemes hatásait. Már Arany 
János is így írt erről egyik gyógykúrája 
után:

„Ha a vizek a doktoroknál jobbak 
nem lennének, az emberek bizony mind-
mind elvesznének.”

Az igali gyógyvíz, folytatva hagyomá-
nyos rövid ismertetőmet, alkáli-kloridos 
és hidrogén-karbonátos, s a benne levő 
jodid-ion miatt a jódos vizek csoport-
jába sorolják a szakemberek. Magas hő-
foka és az ásványianyag-tartalma miatt 
jelentős gyógyhatással bír. A kezdeti 
feltételezésekkel ellentétben, miszerint 
olaj van a térségben – 651 méter mély-
ségből 81 fokos víz tört a felszínre. 1962 
augusztus 20-án elsőként két medencét 
adtak át, három évvel később téliesítet-
ték. 2001-től üzemel gyógyfürdőként. 
2008-ban a két külső medence felett 
ívelő árnyékolót adtak át. 2010-ben és 
2012-ben felújították és bővítették euró-
pai uniós támogatással. Ma már magas 
színvonalon tudják kiszolgálni a fürdeni 
és gyógyulni vágyókat.

Fájdalmas veszteség érte klubunkat. 
Elhunyt egyik alapító tagunk, Tóth Laci 
bácsi. Június 4-én kísértük utolsó útjára. 
Feleségével, Marika nénivel szeretett tag-

jai közösségünknek. Osztozva felesége és 
családtagjai mély gyászában, emlékét ke-
gyelettel megőrizzük.

Pardi Erzsébet

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub



Civilház – órarend Velence, Fő u. 64. Varjas Ilona 30/572-6954
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

Tai chi  
17.00–18.30

Gymstick  
19.15–20.15

Nosztalgia 
III. Sz. Nyugdíjas Klub 

15.00 órától

Torna – Gyógytorna 
18.00–19.00

II. sz. Nyugdíjas Klub 
16.00 órától

Gymstick 19.15–20.15 Gymstick 19.15–20.15

Közösségi ház – órarend Velence, Iskola u. 4. Tóthné Pongrácz Beáta 30/537 4865
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

4. Terem
Aprócska Néptánc  

1–3 éves gyerekeknek  
10.00–11.00

Mamin babahordozós latin 
fitness 

09.30–10.30
Mozgásfejlesztő torna  
5-6 éves gyerekeknek  

16.15–17.15

Aprócska Néptánc 
3–6 éveseknek
16.45–18.00

Mozgásfejlesztő torna  
16.15–17.15

Ritmikus gimnasztika
16.15–17.45

Pilates  
18.15–19.15

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Regélő Egyesület  
társastánc  

19.00–21.00

ÁGI fitness – alakformáló  
női torna 

18.45–20.00

Ritmikus gimnasztika
17.45–19.15

5. Terem

Női torna 19.15–20.15 Ringató foglalkozás 
17.00–17.30

Klubszoba
Velencei-tavi Rózsa  

I. számú Nyugdíjas Klub 
nyáron: 16.00 órától
télen: 14.00 órától

FELHÍVÁS
Biztonság az Önök érdekében!

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos 24 órás készenléti rend-
szerben működik. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel felté-
telei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél 
történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.

Kinek ajánlott igénybe venni?
• megromlott egészségi állapot  • szociális helyzet, rászorultság
• időskor • egyedül élők • fogyatékos személyek.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szo-
ciálisan rászorult:
a)  az egyedül élő, 65 év feletti személy,
b)  az egyedül élő, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
c)  a kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti időskorú, illetve súlyosan 

fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indo-
kolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget, valamint az egészségi 
állapot miatti indokoltságot igazolni kell (háziorvos által, a szolgáltató által 
kiadott nyomtatványon).
Ezen szolgáltatást térítési díj fizetése ellenében lehet igénybe venni.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja: 

53 Ft/nap, ~1600 Ft/hó
Érdeklődni: Humán Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Palánki Katalin, szakmai egységvezető
06-30-915-1895

Házasságot kötöttek:
2016. május 14-én

Farfan Manuel Alejandro – Fürész Veronika Éva
Vass Róbert – Komáromi Orsolya

Fekete Attila – Pritzl Krisztina

2016. május 21-én
Miklós András – Mester Viktória

2016. május 26-án
Nyári Kornél – Papp Zsóka

2016. május 27-én
Kajdi Csaba – Kiss Alexandra

2016. június 4-én
Bocskay Gyula József – Sztatisz Adrienn

Vajda Ede – Fehérvári Szilvia
Vajda Gergely – Csónaki Evelin

Gratulálunk!
Egri Andorné, Balogh Erika, Máthay Erzsébet anyakönyvvezetők

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a településen jelentős mértékű ki nem egyenlített tartozás halmo-
zódott fel a DRV Zrt. felé a vízszolgáltatást igénybe vevők részéről. Amennyiben a felszólítás 
ellenére sem rendezik a felhasználók a tartozásukat, abban az esetben a szolgáltató korlátozni 
fogja vízszolgáltatását a nem fizetők esetében. Ha a felhasználók díjfizetési kötelezettségüknek 
a korlátozás ellenére sem tesznek eleget, akkor a DRV Zrt. jogosult a tartozás behajtásához 
közreműködőt igénybe venni, illetve a követelését harmadik személyre átruházni. A tartozás 
eredménytelen behajtása esetén követelését a szolgáltató jogi útra terelheti.

A DRV Zrt. az érintett felhasználók esetében a vízszolgáltatás korlátozását megkezdte, és 
ezt a gyakorlatot a továbbiakban is folytatja a tartozások rendezése érdekében.

Az önkormányzat ezúton kéri a tisztelt felhasználókat, hogy a fent 
említett hátrányos következmények elkerülése érdekében haladéktalanul 

rendezzék tartozásaikat a szolgáltató felé!

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK, KÍNÁLUNK
A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉN!

Ingyenes kIszállás és éRtékbecslés Ingatlan leadásakoR!
Közvetítői díj: 2,8 %

Tó-VariÁsz 
INGATLANKÖZVETÍTő ÉS ÉRTÉKBECSLő IRODA

MÁR 12 ÉVE!
Gárdony, Vörösmarty u. 1/A (SPAR-ral szemben)

www.tovariasz.ingatlan.com www.to-variasz.fw.hu

06 30 490 57 59

ANYAKÖNYVI HÍREK



Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTER
Koszti András 

HIVATALVEZETő:
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY:
Vandlikné Lengyel Edit  
osztályvezető 589-419
Vágó Tamás Bence  589-424 
önkormányzati referens
Heinczné Horváth Edina  589-412
humánerőforrás szakreferens 
(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, 
birtokvita)  
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416 
testületi referens  
Varga Viktor  589-402 
személyi asszisztens 
Nagy-Biblia Krisztina  589-425 
adatrögzítő  

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Szelei Andrea aljegyző 589-418
Máthay Erzsébet  589-417 
anyakönyvvezető (anyakönyvezés, 
állampolgársági ügyek, hagyatéki
ügyintézés, lakcímbejelentés)
Böhm Brigitta  589-408 
szociális ügyintéző (települési  
támogatás, gyógyszertámogatás, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,
gyermekétkeztetési támogatás)
Zsovák Nóra  589-400 
igazgatási ügyintéző 
(iktató, kereskedelmi igazgatás, 
telepengedélyezés,
szálláshely engedélyezés, talált tárgyak, 
kifüggesztések)
Ablonczi Ernő  589-422, 30-588-6416  
közterület-felügyelő
Pécsi Viktor  589-422, 30-255-7392 
közterület-felügyelő6

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY
Nochtáné Sulyok Mariann  
osztályvezető 589-414
Mészárosné Molnár Krisztina 589-410
pénzügyi ügyintéző 
Karaniczné Fodor Éva  589-415
pénzügyi ügyintéző 
Csikmérő Enricóné 589-411
főkönyvi könyvelő
Egri Andorné 589-411
főkönyvi könyvelő 
Sári Viktória 589-423
pénzügyi ügyintéző 

ADÓCSOPORT
Kovács Jánosné  589-413
adóigazgatási ügyintéző 
(építményadó, adókönyvelés, adó-  
és értékbizonyítvány)
Szendreiné Zakály Márta  589-409 
adóigazgatási ügyintéző
(iparűzési adó, talajterhelési díj,  
telekadó, adóigazolás, 
tartózkodás utáni idegenforgalmi  
adó, gépjárműadó)
Józan Edina  589-428 
adóigazgatási ügyintéző
(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára 
behajtandó köztartozások)

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS 
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY
Vandlik Csaba 589-407 
 osztályvezető
Csiszár Balázs 589-406
városüzemeltetési ügyintéző 
(építésügyi szolgáltatási pont, rendezési 
terv, beruházások)
Bokor Andrea 589-401
városüzemeltetési ügyintéző 
(építésügyi szolgáltatási pont, zaj- és 
rezgésvédelmi ügyek, vagyongazdálkodási 
ügyek, rendezési terv)
Szilassy Gabriella 589-405
városüzemeltetési ügyintéző
(út- és közműépítési ügyek, tulajdonosi 
hozzájárulás,  fakivágási, tűzgyújtási 
ügyek)

ÜGYFÉLFOGADÁS 
Koszti András polgármester,  
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: 
előjegyzéssel az 589-416 vagy  
589-402 telefonszámon
ÜGYINTÉZőK ÜGYFÉLFOGADÁSA:
hétfő   8.00–12.00
szerda   8.00–16.00
péntek   8.00–12.00
Pénztár nyitvatartása: 
hétfő     8.00–12.00
kedd   8.00–12.00
szerda     8.00–12.00
   13.00–15.00
péntek     8.00–12.00
Sürgős esetben, munkaidőben, 
félfogadási időn kívül is a lakosok 
rendelkezésére állunk. 
A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
06 22/589-400 fax: 06 22/472-747
email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

Humán Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat közérdekű információi

2016 augusztus 27.-én a Dinnyési Hagyományőrző 
Központban kerül megrendezésre a Velencei-tó kö-
rül élő Erdélyből elszármazottak, erdélyi kötődésű-
ek találkozója. A szervezők célja, hogy megismerjék 
egymást, tudjanak egymásról és töltsenek el együtt 
egy tartalmas, de vidám estét. Kérnek mindenkit, 
aki el szeretne jönni a rendezvényre, vagy informá-
ció átadásával segíteni tud, jelentkezzen az alábbi 
elérhetőségeken: Kurta Judit főszervező  +36 70 363 
55 07, Kozma Ildikó szervező +36 30 501 54 61.

2481 Velence, Zárt u. 2.
T: 22/ 470-288, F: 22/ 589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Török Ágnes Intézményvezető,
Dócziné Horváth Erika
Gyermekjóléti egységvezető
Palánki Katalin
M: 06-30-915-1895, T.: 06-22-589-157
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
egységvezető
Lukács Ildikó T.: 06-22-589-157  
Szociális étkeztetés Velence
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Csincsi Éva Családsegítő
Bencsik Ferencné Nyugdíjas-tanácsadó
Szerda: 9.00–11.00
Ingyenes nyugdíjas-, jogi és pszichológiai 
tanácsadás a Szolgálat székhelyén.
Előzetes időpont-egyeztetés a 22/470-288 
telefonszámon.

Ügyfélfogadási rend:
H., Sz., Cs.: 8.00–16.00
K:            nincs ügyfélfogadás
P:             8.00–13.00
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FEJÉRVÉD 
BIZTONSÁGI 
SZOLGÁLAT
Riasztórendszeres távfelügyelete
Garantált biztonság
- Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése
- Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete
- Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem
- Kivonuló szolgálat

Bízza ránk autója biztonságát és védelmét!
Vállaljuk autója védelmét műholdkövető 
rendszerünkkel.
Percre pontosan tájékoztatjuk autója helyzetéről.
Esetleges kérés, lopás esetén blokkoljuk autója mozgását.
Rendszerünk céges autók mozgását is nyomon tudja követni.

Nem kell féltenie autóját! Műholdkövető 
rendszerünk vigyáz rá!

Bővebb felvilágosítás: 
Velence, Tó u. 3.
06 22/470-232, 06 70/337-1947
www.fejerved.hu      fejerved@freemail.hu

A közelgő karácsonyra tekintettel az önkormányzat ez évben is ajándékkal kíván kedveskedni 
a település öregségi nyugellátásban részesülő állandó lakóhellyel rendelkező lakosainak. A 

Képviselő-testületen belül megoszlott a vélemény a tekintetben, hogy ez az ajándék a korábbi 
évek szerinti szaloncukor formájában, vagy más módon történjen. Egyetértés volt arra 

vonatkozóan, hogy olyan ajándékkal kell megkeresni Önöket, amit a lehető leghatékonyabb 
módon tudnak használni, örömet okoz és lehetőség szerint helyben élő vállalkozót kérhet fel az 

önkormányzat az ajándék elkészítésére. 

A rendkívül rövid határidőre is  gyelemmel úgy érzem, hogy megtaláltuk azt a megoldást, ami 
– bízom benne - sokak tetszését elnyeri. A napokban a Képviselő-testület tagjai, ill. Polgármesteri 

Hivatal munkatársai felkeresik Önöket és átadják az ajándékcsomagokat. 

Akik nem kívánják átvenni az ajándékcsomagot, úgy tekintjük, hogy azt jótékony célra 
szánják, az így megmaradt csomagokat az önkormányzat – a Humán Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével - velencei családokhoz juttatja el.
Kérem, fogadják olyan szeretettel az ajándékcsomagokat, ahogy azt a Képviselő-testület 

készítette elő Önöknek.
Koszti András
Polgármester

Kedves Nyugdíjas lakosaink!
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Schwarzkopf 
fodrászat

női   férfi    gyermek

Négy koncertet ad az adventi időszakban Velencén a Canoras 
Kamarakórus. November 28-án a Velence Resort & Spa 
vendégei hallgathatták őket. December 17-én a Velencei 

Gyermekotthon lakóinak Karácsonyát varázsolják szebbé. Advent 
harmadik vasárnapján 16.30 órakor a Velence Korzóban megrendezett 
városi gyertyagyújtáson énekelnek. December 20-án 18 órakor az 
ófalusi katolikus templomban hagyományosan megrendezett „Advent 
Üdvözlete” elnevezésű jótékonysági koncerten lépnek fel. A koncert 
bevételét egy súlyos beteg kis ú, Szomor Csongi gyógyulásának 
támogatására fordítják a szervezők.

,, A Canoras Kamarakórus női karként 2013-ban alakult Velencén. 
Tagjaink közt vannak pedagógusok, pszichológus, kulturális me-
nedzser, bőrdíszműves, jogász és kormánytisztviselő is. Vala mennyien 
szenvedélyesen szeretünk énekelni Páll Kata karnagy vezényletével. 
A repertoárban a klasszikus karácsonyi, egyházi mű vek mellett jól 
megfér egy- egy swing, madrigál, spirituálé, vagy ép pen kánonban 
előadott afrikai népdal. Rendszeresen énekelünk a kör nyék ünnepi 
eseményein, esküvőn, fesztivál-megnyitón, karácsonyi koncerteken. 
Minden héten próbát tartunk, fontosnak érez zük, hogy folyamatosan 
fejlődjünk.

A velencei katolikus templomban különösen szívesen énekelünk, 
kiváló akusztikájú épület. Az idei koncerten énekes szólisták, valamint 
hangszeren zenélő gyerekek is lesznek a fellépők közt. Szeretettel 
várunk minden klasszikus zenét kedvelő velenceit!”- írta a kórusról

dr. Gerhard-Kotroczó Ágnes, az alapító tagok egyike. 

Kóruszene Karácsonyra

Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, párkányok,

szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők gyártása és forgalmazása.

Redőnyök, napellenzők javítása.
Szakszerű beépítés és igény szerinti 

visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás.

Bogár István
06 30/317-0390, 06 30/456-4186

Fodor Rita 
06 30/651-6251

Kövesdi Rita 
06 20/330-9435

NYITVATARTÁS 
hétfő, szerda, péntek: 

9.00-13.00 
kedd-csütörtök: 11.00-17.00 

szombat bejelentkezés

Velence, Szabolcsi út 3.

ANTENNA, -RIASZTÓ, -VILLANY,  
(RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK) 

 
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁk 

  -„UPC Direct”    Bárhol az országban elérhető tányéros tévé 
  -„MinDig TV”   Digitális földi televíziós szolgáltatás 
  -„AustriaSat”    Minőségi műholdas HD szolgáltatások 
  -„T-HOME”        Internet, telefon, tévé, akár együtt  
 

 VILLANYSZERELÉS  és VILLANYÓRA HELYEK kialakítása,  
  -„AMPERNÖVELÉS” 
  -Érintésvédelmi,  felülvizsgálat,  
   dokumentáció készítése 
 

 RIASZTÓSZERELÉS  és, videokamerás megfigyelőrendszerek rendszerek..stb 
  
                                                                           GERGELY SAT BT. 
 
                                            06 30/981-6363  www.gergelysat.hu  

Tó Környéki Gondnokság

Szakmunkások biztos helye, hadd legyünk a házmestere!

Lakásfelújítás
Festés-mázolás

Kerti munkák
Ház körüli teendők  

Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás

Kőműves munkák
Kisebb javításokat is vállalunk

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Hívjon bizalommal, segítünk megoldást találni.



 Műanyag  ajtó,  ablak 
                          Bejárati ajtók, ablakok,ablakba építhető                                                       
                               szellőzők,redőnyök,párkányok                               
                        szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök,           
                        napellenzők  gyártása és forgalmazása!  
 
                  Szabvány méretű ablakok ingyenes szállítással 1hét                                                                                                                                                                                                                          
                                Redőnyök javítása rövid határidővel 
 

  Szakszerű beépítés és igény szerinti visszajavítás.                               
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!   

  

  Telefon: 06 30 317 03 90,  06 30 456 25 16 
                                            

 

SZABó ZOLTáN
Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201
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Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

Széchenyi utcai pavilonsor
06 22/579-124  06 22/579-125

Személyes-, vagyon- és technikai 
egyedi, utazási biztosítás, kárbejelentés

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

2484 Agárd, Óvoda u.10.
06 22/579-128, 06 22/579-129

besemisi@freemail.hu

Családi vállalkozásunk a 
megoldás kulcsa!

Tervezés, kivitelezés, építőanyag 
egy helyen!

Pontos, precíz, korrekt 
kivitelezés!

Építőanyag kedvez   áron!
Referenciáink biztosan 

meggyőzik!
Hívjon bizalommal!

Építkezik? Felújít?

Hefri Bt.
06 20/219-5358,
06 20/493-0617

TOLLTISZTÍTÁS
új pehelypaplanok

Szállodai textília,

törölköző, köntös, ágynemű, 

tefl onos terítő

Budapest, XI. Fehérvári út 114/b

www.juditpaplan.hu

06 30/940-8359, 

06 30/971-7195

Paplan-párna 
készítés

átdolgozás hagyományos módon

A megyei Pályaválasztási Kiállítást 
november 14-én és 15-én Székes-
fehér váron rendezte mg a Türr István 

Képző és Kutató Intézet. Fejér megye közép- 
és felsőfokú iskolái számára szerveztek 
bemutatkozási lehetőséget, melyen intéz mé-
nyünk, a Fejér Megyei Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon már másod ízben vett részt.

Speciális szakiskolánk sajátos nevelési 
igényű tanulók számára biztosít szakképzést, 
sütőipari és gyorspékségi munkás (pék), 
textil termék összeállító  (varró), kerti 
munkás, szobafestő-mázoló-tapétázó és 
takarító szakmunkás osztályokban. Elegendő 
jelentkező esetén kerékpárszerelő képzést is 
indítunk. A meglévő képzések termékeiből, 
az oktatás módszereiből összeállított kiállító-
helyünk  nagy sikert aratott a megye szék-
helyen. Mi kaphattuk meg a ,,Legszebb 

kiállítóhely” díját, ami a megtiszteltetés 
mellett egy  nom torta elfogyasztását is 
jelentette. Diákok és oktatók, valamennyien 
nagyon büszkék  voltunk iskolánkra.

A szakiskolai képzések után érdeklődőket 
január 16-án várjuk nyílt napunkra. 
(Címünk: 2481 Velence, Bárczi G.u.4-6.
Tel.: 06 22/472-253)

Boczán Géza  intézményegység-vezető

Szakiskolások sikere

Zöldség-Gyümölcs Reform 
élelmiszer boltunk nagy áruválasztékkal várja kedves vásárlóit. Bővítettük boltunk 

kínálatát glutén- és laktózmentes termékekkel. Lisztérzékenyek, cukorbetegek, paleosok 
és laktózérzékenyek találnak számukra megfelelő készítményeket. Maglisztek, pelyhek, 
korpák, növényi tejek, tejszínek kaphatók. Kimérve árusítunk: kesudió, mandula, chia 

mag, napraforgó, goji bogyó, törökmogyoró, paradió, tökmag, fenyőmag, köles, hajdina, 
bulgur, kusz kusz, vadrizs, jázmin rizs, barnarizs, vöröslencse, beluga lencse, francia 

lencse, zöldlencse stb. Folyamatosan friss zöldség és gyümölcs, télálló burgonya akciós 
áron! Kimért savanyú káposztánk a téli hónapokban védi egészségét!  Rendszeres 

fogyasztása amellett, hogy fi nom nagyon jó hatással van szervezetünkre.

Ne feledkezzünk meg a madarakról sem, etessük őket a téli időszakban. Boltunkban 
kapható fekete napraforgó, ami a kismadarak kedvence. Ezenkívül madárgombóc és 

vegyes magkeverék kapható.

Az etetés mellett a madarak itatása is nagyon fontos, mivel iváson kívül tolluk rendben 
tartását is szolgálja a naponta egy cserépalátétben kitett friss langyos víz!

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás: H-P 8-17, Szo 8-12

Tel.:  06 70/ 933-0446

Baran László, Velence, Tópart u. 1. /orvosi rendelő mellett/

ő

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Gárdonyi Járási Hivatala
Települési ügysegéd 

ügyfélfogadása:
Szerdai napon 10-11.30-ig

Ápolási díj
Közösségi ellátás

Egyészségügyi szolgáltatásra  
való jogosultság 

Időskorúak járadéka

06/22 795 306
hivatal@gardony.fejer.gov.hu
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Kulcsrakész
lakásfelújítás

Épület energia tanúsítvány
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése

Gipszkarton falak, álmennyezetek, belsőépítészet

Kulcsrakész 99
06 30/5151-997, 06 22/470-318

 kulcsrakesz99@gmail.com

SZABÓ ZOLTÁN
Festés- mázolás, tapétázás

Elérhető áron, garanciával

06 30/825-9201

ANDY KOZMETIKA-FLABÉLOS
Velence, Szabolcsi úti Pavilonsor

Bejelentkezés: 06 20/230-8125

-Sejtrevitalizáló, növényi őssejt arckezelés

-Intenzív hidratáló és ránctalanító hatású

Hyaluronic kezelés

-Anti-ageing fi atalító arckezelés Argán növényi 

őssejtekkel

-Exkluzív arckezelés ..örök fi atalság” proteinekkel

-Feszesítő-gyöngyvarázs arckezelés

-Görögdinnyés nyugtat, hidratáló,

regeneráló arckezelés

-Tisztító arckezelés

Oros Andrea kozmetikus

A természet professzionális ereje!

ANDY KOZMETIKA 
VELENCÉN 

várja minden kedves régi és új vendégét!

a bor-kereskedő
Minőségi palackos és folyó borok közvetlenül 

Villány, Kiskunság, Mátra, Szekszárd, 
Badacsony borászataiból

rendelés és házhozszállítás: 06 20/542-2977
Üzlet: Gárdony, Szabadság út – SPAR-ral 

szemben

KARÁCSONYI BOR- ÉS 
PEZSGŐVÁSÁR!

Csongor 2010. december  első napján érkezett meg a velencei Szomor család második 
gyermekeként. Teljesen egészségesen. Születése után a kórházban problémák merültek 
fel, melyeket kezelni próbáltak, sikertelenül. Másik kórház, újabb próbálkozások, 

műtét,majd ezután fertőzés. Mindezek következtében súlyos központi idegrendszeri károsodás. 
Szülei – akik hatalmas szeretettel nevelték addig nagyobb, mozgássérült gyermeküket -, újabb 
hihetetlen feladatot kaptak. Elfogadni az elfogadhatatlant, és nem beletörődni. Szomor Sándor 
és felesége, Éva küzdelmének köszönhetően a ma 4 éves Csongor már két alkalommal 
részesült őssejt-beültetésben, folyamatos fejlesztést kap, és mérhetetlenül sok szeretetet. A 
család mindent annak a célnak rendel alá, hogy ő egyszer kortársaihoz  hasonlóan mozogni, 
beszélni tudó kisgyermek lehessen. Az elmúlt években többen, több alkalommal is próbáltak 
nekik segíteni. Csongor lassan, de fejlődik, mozgása alakul, értelme nyiladozik. 

Szomor Csongor családját sportolóink támogatni kívánják, ezért licitálásra ajánlották fel a 
következő ereklyéket:

-1 db TLI-Alba Fehérvár Kosárlabdacsapat dedikált mez
-1 db Videoton FC (Vinicius) dedikált mez
-1 db Videoton FC dedikált labda
-1 db Ferencváros TC dedikált mez
-1 db Sapa Fehérvár  jégkorongcsapat dedikált mez
-2 db dedikált mez a Kosárlabda Szövetségtől
  valamint 1 db Magyar Labdarúgó Válogatott dedikált mez (helyi vállalkozó felajánlásából).
A tárgyakra licitálhatnak az erre a célra készülő weboldalon, amelyről információkat 

honlapunkon (www.velence.hu) találhatnak hamarosan.  Köszönjük a támogatást.
Koszti András polgármester

Sportolók összefogása 

Cipőjavító és 
kulcsmásoló

Véghelyi György
Velence, Fő u.101.

hétfőtől – péntekig: 9.00 – 16.00 óráig
              szombaton: 9.00 -  12.00 óráig

Hirdessen a 
Velencei Híradóban! 

További információk  
kérhetők a  

hirado@velence.hu 
e-mail címen



Generali-Providencia 
Biztosító Rt.

Képviseleti Iroda

Bese Mihály
2484 Agárd,

Széchenyi utcai pavilonsor
06 22/579-124 06 22/579-125

Személyes-, vagyon- és technikai 
egyedi, utazási biztosítás, kárbejelentés

Önkéntes Nyugdíjpénztár! 
Lakáskassza!

Családi jogvédelem biztosítás
Az alábbi címen is: 

2484 Agárd, óvoda u.10.
06 22/579-128, 06 22/579-129

besemisi@freemail.hu
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Turisztikai konferenciát szervezett 
november 27-én a Velencei-tavi TDM 
Velence Resort&Spa-ban.  A találkozó 

apropóját a turisztikai szervezetekben folyó 
reform adta, amely országos szinten célul 
tűzte ki a hatékonyabb, összehangoltabb 
működést. A rendezvényt Velence polgár-
mestere, Koszti András nyitotta meg. 
Beszédében kiemelte, hogy a Velencei-tó és 
környéke még sok kiaknázatlan lehetőséget 
rejt, melyeket közös erővel a közösség 
hasznára fordíthatunk. Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő elmondta: 2012. óta 
a vendégéjszakák számában nem sikerült 
növekedést generálni annak ellenére, hogy a 
régióban több uniós pályázati  fejlesztés 
valósult meg. Kifejezte aggodalmát a 
,,csodavárás gyakorlata” miatt: a fej lesz-
téseket külső forrásból kívánják mindenhol 
megvalósítani, miközben a helyi rendszerek 
nem hatékonyak.

L. Simon László államtitkár további, 
igényes vendégeket kiszolgáló szálláshelyek 
létesítését sürgette. Hangsúlyozta olyan 
turisztikai ,,attrakciók” kidolgozásának 
fontosságát, felkutatását, amelyek nem csak 
,,egynapos” vendégforgalmat vonzanak. 
Lényegesnek nevezte  a vendégéjszakák 
számának adóbevételt jelentő növelését. Az 

államtitkár hozzátette: sem a kerékpárút, sem 
a Velencei-tó Kapuja projekt  nem jelent 
adóbevétel növekedést, hisz mindkettőt 
többnyire egynapos látogatók használják. A 
területen működő TDM szervezetek 
hatékonyabb munkájához elengedhetetlen a 
radikális reform, az összeolvadás. Véleménye 
szerint, ha egyetlen szervezet koordinálná a 
tó körüli lehetőségeket, programokat, és 
valamennyi önkormányzat hozzájárulna a 
költségekhez, lényeges előrelépést lehetne 
elérni. Az idegenforgalmi adók mértékét 
egységesíteni kellene (Gárdonyban jelenleg 
380.-Ft/fő/éj, Velencén pedig 430.-Ft/fő/éj). 
L. Simon László büszkén utalt a VVSI 
fejlesztésének megkezdésére, valamint a 
teljes partvédmű- és kikötő felújításra, 
amelynek tervezésével jövő év közepére 
elkészülnek, a megvalósítás költsége mintegy 
15 milliárd forint. Megemlítette egy ver-
senyekre is alkalmas sportuszoda léte sí-
tésének tervét.

Ruszinkó Ádám, a NGM helyettes állam-
titkára elmondta, a turizmus adja Magyar-
ország GDP-jének 9%-át, azonban ez az 
érték a turisztikai szerveződés reformjával és 
kellő aktivitással növelhető. Hangsúlyozta a 
marketing fontosságát, ami a szervezetek 
eddigi költségvetésében indokolatlanul 
alacsony tételként szerepelt. A konferencián 

elhangzott: a megvalósult kerékpárút  eddig 
megépült 2 szakasz csupán a tervezett hálózat 
töredéke, a további fejlesztési források 
biztosításának alapvető feltétele lesz a 
jövőben a helyi turisztikai erők hatékonyabb 
tevékenysége, a települések együttműködése 
és a vonzerő növelése. (nzk)

Velencén a Zárt u.9. szám alatt 
60 m2-es üzlethelyiség csendesebb 

tevékenységre kiadó 
(fodrász, iroda)

Havi díj: 80 000 Ft + rezsi 
+ 3 hó kaució.

Büfé berendezések eladók.
Szigligeti Istvánné: 

06 20/942-5700

Velencei-tó
Nyelviskola  - 

Velence, Gárdony
Nyelvek: angol, német, orosz, spanyol.  

Tanfolyami oktatás, korrepetálás, nyelvvizsgákra, 
érettségire felkészítés

német: szaknyelvi vizsgára felkészítés is.
Honlap:  www.velencenyelv.hu

E-mail: velencenyelv@gmail.com
Telefon:  06 30/398-8515 vagy 06 22/474-570

Műanyag ajtók, ablakok

7 légkamrás profi lból

Redőnyök, szúnyoghálók, 

reluxák, szalagfüggönyök, 

párkányok gyártása,

forgalmazása, javítása

rövid határidővel. Szakszerű, 

megbízható munkavégzés. 

Ingyenes helyszíni felmérés,

szaktanácsadás. 

Igény szerint visszajavítással.

06 20/924-1267, 

06 30/456-4042  

Oravecz Csaba

Képíró József
kerékpárjavító

2475 Kápolnásnyék, 

Ady Endre u.8.

06 22/369-002, 06 30/855-4200

A turizmus – lehetőség vagy 
tehetetlenség?

Közérdekű telefonszámok
Helyi tűzoltó egyesület 30/631-5666
Polgárőrség, (szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00-20.00) 30/927-0422
Magán állatorvos
dr. Horváth Béla 20/311-7023 22/474-483
MoHosz 
Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Sebestyén András vezető 30 /954-0731
Velencei-tavi halőr Bozay Zsolt csoportvezető 30/512-7947
Gulyás Nikoletta falugazdász 70/489 3882
kedd: 13.00-16.00 (Kastély, házasságkötő terem)

VHg központi iroda 22/579-185
(hulladékszállítás, közvilágítás)
Herke bt. 20/939-1955
(folyékony hulladék elszállítása)
dRV zrt. Információs Pont  40/240-240
Velence, Szabolcsi u.40.
Hibabejelentés:  22/584-200
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 8.00-13.00
szakorvosi Rendelőintézet: 22/589-515
központi Háziorvosi Ügyelet:  22/311-104

5 éves a  

Velencei-tó Nyelviskola  

angol, német, orosz, spanyol.
Kiscsoportos és egyéni tanfolyamok, 
nyelvvizsgákra, érettségire eredményes 
felkészítés, korrepetálás
Óradíj:    900 Ft-tól
Helyszín:  Velence, Gárdony
Honlap:   www.velencenyelv.hu,
E-mail:     info@velencenyelv.hu.
Telefon:   06 30/398-8515 vagy 06/22 474-570 (N
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Velence Resort & Spa superior

H-2481 Velence, Béke u. | Telefon:  +36 22 589 900 | Fax: +36 22 589 901    
e-mail: reservation@velencespa.com | www.velencespa.com | www.facebook.com/velencespa

ÉLMÉNYEK FELSŐFOKON A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK
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Női-Férfi Kozmetika 
Ajándék utalvány kapható

Bejelentkezés: 

+36 30 773 09 41
2481 Velence, Balatoni út 30
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Játszótér építő kaláka

Játszótereket építünk. Ahol a játék 
kaland, mozgás, tapasztalás és tanulás is 
lehet egyszerre. Ahol az eszközök nem 

behatárolják, hanem felfedezésre váró 
lehetőségekkel megsokszorozzák az élményt. 
Ahol a színek, egyedi formák, művészi 
alkotások és természetes anyagok világában 
szárnyra kaphat a fantázia és a kreativitás. 
Játszható tereket, amelyek játszani hívnak és 
ahol játszani jó.”- idézem a kapolcsi  Ilona 
Malom Műhely ars poeticáját, melyet 
küldetésként fogalmaznak- és élnek meg, és 
amely küldetésnek most mi is részeseivé 
válhattunk az általuk tervezett és kivitelezés 
alatt álló játszótér által a Liget iskolarész 
udvarán. 

Az iskolába járó gyerekek lelkes szüleivel, 
- akik úgy érzik, tudnak és akarnak is tenni 
azért, hogy a gyerekek iskolai élete, sza ba d-
idős tevékenysége értékesebb, színe sebb 
legyen-,  bekapcsolódtunk ebbe az örömteli 
alkotó munkába.

A tereprendezéstől kezdve az ütés csilla-
pításra szánt gyöngykavics terítésén át a 
homokozó kialakításáig vagy a játszószerek 
festéséig- számos mozzanatban őrzi a készülő 
játszótér a segítő szülők keze nyomát. De 
nem feledkezhetek meg a délidőben jó 
ebéddel és süteménnyel szolgáló, vállalkozó 
kedvű szülőkről sem, hiszen így nem kellett 
hazamenni az éhes segítőknek!

A munkában ezúttal részt vehettek a 
gyerekek is, akik alig várták, hogy feladatot 
bízzunk rájuk! A homokozó festésében, 
valamint a terepmunkák során szükséges 
talicskázásban hatékony segítségnek bizo-
nyul tak, ők biztosan szívügyüknek érzik 
majd, hogy vigyázzanak rá, és örülnek neki 
amíg csak tehetik!  

Ezúton is szeretném megköszönni az 
iskola és a gyerekek nevében  mindazoknak a 
segítségét, akik az iskolaalapítványon keresz-
tül bármilyen pénzadománnyal támogatták a 
készülő játszóteret, valamint azoknak, akik 
szabadidejükből szakítva, tehetségük szerint 
részt vállaltak a munkafolyamatokban! 

A közeljövőben újabb csapatmunka 
várható. A tájékoztatás erről az iskola hon-
lapján, valamint a szülőknek küldött 
e-mailek ben lesz elérhető. Az őszi kaláka 
munkákról bővebb fényképes beszámoló 
látható az iskola honlapján.
(www.zoldligetsuli.hu galéria). 

Köszönjük!
Kesselyák Kinga

Történetek a Zöldligetből

Minden hűtő és fagyasztószekrény
javítása 2 év garanciával,

ajtógumi és műanyag  részek
pótlását vállalom.

Serák György
hűtőgépszerelő

06 20/557-3008

Szeptember utolsó hetében Székes fehér váron rendezték meg az atlétikai ügyességi és váltófutó 
csapatbajnokság megyei döntőjét. Iskolánkat ezúttal a lányok képviselték a kislabda-hajítás 
csapat versenyszámában. Csapatunk az induló 6 csapatból a dobogó har madik fokán végzett. 
A csapat tagjai: Vesze lov szki Dóra, Szabó Emese, Kaszap Laura, Horpácsi Szabó Bianka 
és Bátonyi Anna voltak. Felkészítő tanár: Varga Miklós.

Atlétáink  
sikere

Fakivágást, kerti munkákat, ház 

körüli teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 

metszést, fűnyírást, stb. elszállítással.

Ingyenes felmérés: 

06 20/373-5472

Csuday István

Egész évben szép környezet
Kertépítés · Kertrendezés

Automata öntözőrendszerek telepítése · Füvesítés
Gyepszellőztetés · Kaszálás · Fűnyírás · Metszés

Rotálás ·Favágás ·Kerítésépítés

Gyepszőnyegezés
06-30-2638-147
06-30-9013-092

Egra
2003 Bt.


